Para o documento ser válido o cliente deverá assinar: (i) o Termo de Adesão.

SAFRA GALILEO DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO
CNPJ/MF Nº 20.391.600/0001-35
Nome

CPF/CNPJ n.º

Agência

C/C

TERMO DE ADESÃO AO FUNDO
Pelo presente instrumento atesto que:
I.
Recebi o REGULAMENTO e a LÂMINA;
II.
tomei ciência dos riscos a que estou sujeito em razão da minha aplicação, bem como da política de investimento
do FUNDO; e
III.
tomei ciência da possibilidade de ocorrência de patrimônio líquido negativo e da responsabilidade por
consequentes aportes adicionais de recursos.
DECLARO ter lido e aceito os termos do REGULAMENTO e da LAMINA expressando total concordância e irrestrita
adesão aos termos, condições e riscos lá previstos, sobre os quais declaro não ter qualquer dúvida, inclusive em relação
à possibilidade de variação negativa da cota em virtude de oscilações no valor dos títulos e valores mobiliários integrantes
da carteira do FUNDO.
DECLARO, ainda, estar ciente de que as aplicações realizadas neste FUNDO não contam com a garantia da
ADMINISTRADORA ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
DECLARO, por fim, estar ciente de que a Demonstração de Desempenho do FUNDO será disponibilizada pela
ADMINISTRADORA no endereço eletrônico www.safraasset.com.br e poderá ser visualizada a partir do último dia útil de
fevereiro de cada ano.
....................................................., ......... de ........................... de ..............

___________________________________________
(Asnatura do Cliente)
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Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª-feira, das 9 às 19h, exceto feriados. Atendimento aos portadores de
necessidades especiais, auditivas e fala / SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755. Atendimento 24 horas por dia,
7 dias por semana. Ouvidoria – caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito(a): 0800 770 1236, de 2ª a 6ª-feira, das 9h às 18h,
exceto feriados.

