CADASTRO POSITIVO – TERMO DE AUTORIZAÇÃO
INFORMAÇÕES DE PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTINUADOS
Autorizo a abertura de cadastro para anotação dos dados relativos a todas as obrigações
pecuniárias assumidas ou que venham a ser assumidas por mim perante prestadores de serviços
móvel na
continuados de água, esgoto, eletricidade, gás, telecomunicações (exceto telefonia
tel
modalidade pós-paga),
paga), assistência ou seguro médico e odontológico, outros tipos de seguro,
provedores de Internet e TV por assinatura, escolas, administradoras de cartões de crédito, desde
que não integrantes de conglomerados financeiros, e de condomínios, abrangendo os dados
financeiros e de pagamentos relativos às operações de crédito e obrigações de pagamento
adimplidas em seus respectivos vencimentos ou em atraso, e aquelas a vencer, para constarem
do Banco
o de Dados originário aqui indic
indicado: BOA VISTA SERVIÇOS S.A., inscrita no CNPJ sob
o nº 11.725.176/0001-27,
com sede na
Avenida
15ºa andar
27, co
à Rua
Boa Tamboré,
Vista, nº 267
51 - 5º
ar – Torre Sul –
Barueri/SP, CEP 06460-000,
finalidadeúnica
únicae eexclusiva,
exclusiva,
subsidiar
a análise
e
, com
cocoma afinalidade
dede
subsidi
subsidiar
a análise
e eventual
eventual concessão de crédito,
a prazo
outras transações
e
d aa venda
da
prazo ou
outras ou
transações
comercia
comerciaiscomerciais
e empresaria
empresariais
quefinanceiro.
impliquemPor
risco
financeiro.
Por meio desta
autorização,
ficaVISTA
desdeSERVIÇOS
já a
impliquem risco
meio
eio
desta autorização,
fica desde
já a BOA
B A
BOOA
VISTA
SERVIÇOS
S.A.
habilitada
a
requerer
as
informações
de
histórico
de
crédito
de
S.A. habilitada a requerer as i rmações
de crédito e de obr ações financeirase às
obrigações financeiras às fontes aqui referenciadas.

Nome: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
CPF: ________________________________________ RG: _____________________________
Nome da Mãe: __________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Endereço: ______________________________________________________________________
CEP: ____________________ Cidade: _______________________________
_______________________________ Estado: ________
Telefone: __________________
_______________ E-mail: _____________________________________

________________________ , ______ de _____________________ de __________.
Local
Dia
Mês
Ano

__________________________________________
____________________________________
Assinatura

