Check Sheet on Customer Suitability
Derivatives

Appendix 1

Nome (do titular da aplicação): Name (of the main application holder):
CPF/CNPJ:
1. Você realiza/realizou operações com algum dos produtos abaixo? Por favor, marque todos os que
sejam aplicáveis.
In the past you have done operations with any of the financial products below? Please mark all that are applicable.

Fundos de Investimento (Mutual Funds)

Debentures (Debentures)

Derivativos NDF (NDF Derivatives)

Commercial Papers (Commercial Papers)

SWAPs

Outros Derivativos (Other Derivatives)

Outros, favor especificar (Others, please specify)

2. Você obtem sozinho as informações sobre o mercado financeiro? (Lendo jornais, TV, artigos na Internet, etc.)
Do you obtain market information by yourself? (From newspapers, TV, Internet)

Sim Yes

Não No

3. Você possui seu próprio entendimento do mercado financeiro e de capitais, abrangendo taxas de juros,
taxas de câmbio e derivativos?
Do you have your own market view on interest rate and/or foreign exchange rate and derivatives?

Sim Yes

Não No

4. A alta administração da sua empresa recebe relatórios sobre a posição em derivativos, periodicamente?
Does your Senior Management receive periodical reports of current position in Derivatives?

Sim Yes

Não No

5. Você se sente confortável em utilizar derivativos e compreende os riscos envolvidos?
Do you feel comfortable using derivatives and understand the risks involved?

Sim Yes

Não No
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6. Você é capaz de estimar ganhos e perdas pelo prospecto do produto financeiro?
Are you able to estimate profit & loss of financial products from what is described in our proposal letter?

Sim Yes

Não No

7. Você entende o significado e o conceito de valor MtM (Mark to Market, ou Marcação a Mercado)?
Do you understand the meaning and concept of Mark to Market value?

Sim Yes

Não No

8. A sua empresa está preparada para o caso de perdas com derivativos, considerando a ocorrência do
pior cenário?
Is your company prepared in case of losses on derivatives, considering the occurrence of the worst case scenario?

Sim Yes

Não No

9. Para derivativos você procura aconselhamento do Banco para tomar ações concretas tais como
limitar perdas, realizar lucros, etc.?
For derivative transactions your company seeks Bank advice to take concrete actions such as limiting losses, make profits,
etc.?

Sim Yes

Não No

10. Você compreende o movimento do mercado e é capaz de preparar ou alterar planos de hedge para
as posições assumidas?
Do you understand the market movement and are capable of preparing or modifying hedge plans for the assumed positions?

Sim Yes

Não No

11. Que tipo de operações você realizou frequentemente nos últimos 24 meses?
What kind of transactions have you done in the last 24 Months?

Operei com derivativos com finalidade de hedge. (I traded derivatives for hedging purposes).
Operei com derivativos com finalidade de especulação ou alavancagem. (I traded derivatives with the
purpose of speculation or leverage).

Outros produtos ou desconheço a natureza do produto. (Other products or I don’t know the nature of the
product).
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Sessão Descritiva Comentários (obrigatório)
Descritive section Comments (mandatory)

Por favor, descreva sua experiência
com investimentos financeiros e
mercado de capitais.
Describe your experience with financial
investments/capital market

Por favor, avalie sua Estrutura
Interna de Riscos
Please, evaluate your Internal Risk Structure

Por favor, descreva o sistema de
controle de riscos da sua empresa
(gerenciamento de riscos, estrutura
de reportes, etc.).
Please, describe your company’s risk
control system (risk management, reporting
structure, etc.).

Conhecimento
Knowledge

A sua empresa/pessoa física possui
conhecimento adequado sobre:
preço de mercado, ganhos e
perdas; entende a deterioração de
rendimentos e a relação entre os
derivativos vendidos e respectivos
bens e negócios.
The company has adequate knowledge
about: market price, gains and losses;
understand the deterioration of earnings
and the relationship between derivatives
sold and its respective assets and business.

Gestão

Management

A sua empresa compreende as
responsabilidades envolvidas na
gestão financeira?
Does your company understands about
the responsibilities involved in financial
administration?
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Informações adicionais:
Additional information:

1. Sua empresa necessita de reporte periódico da posição de Marcação a Mercado, MtM? (a ser
fornecida pelo Banco MUFG Brasil S.A.?)
Does your company need the periodical MtM report from Banco MUFG Brasil S.A.?

Sim Yes

Não No

2. Apenas para clientes Pessoa Física:
Only for individual clients:

a) Por favor, informe sua formação acadêmica:
Please, inform your education background:

b) Por favor, informe sai experiência profissional, bem como segmento, cargo e tempo de atuação:
Please, inform your professional experience, as well as your segment, position and work experience:

_______________________________________________
Nome do Representante e Assinatura /
Name of the Representative and Signature
Local e Data:
Place and Date:
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President

RM

Sr. Management

CUSTOMER SUITABILITY

A

B

C

Dados Para Preenchimento do Banco

Nome do RM Responsável:

Borrower Rating:

Código Pessoa (sistema Corporativo):
- Questions “1 and 11” must not be blank.
If the number of “YES” in the questions 2 to 10 is:
(a) 8 to 9 the customer suitability is “A.”
(b) 5 to7, the customer suitability is “B.”
(c) Less than 4, the customer suitability is “C.”

Data:

Na submissão deste formulário no sistema BPM, o RM responsável pela conta considerou todas as obrigações
mínimas contidas na Resolução CVM Nº 30, de 11 de maio de 2021, e que o cliente encontra-se apto em todos
os requisitos mínimos obrigatórios determinados no Capítulo II (Perfil do Cliente).
Levando em consideração os fatores seguir, dispostos no § 2º:
I – o valor das receitas regulares declaradas pelo cliente;
II – o valor e os ativos que compõem o patrimônio do cliente; e
III – a necessidade futura de recursos declarada pelo cliente.

5

