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Cadastro e Revisão de Dados e Documentação de 
Clientes 

 
Objetivos 

Para garantir uma boa política de riscos e evitar que a AR BANK seja vítima 
de crimes financeiros, os procedimentos de KYC (Know Your Client – 
Conheça o Seu Cliente) auxiliam na tarefa de identificar as origens e formas 
de acúmulo de patrimônio financeiro que os clientes trazem para nossa 
administração.   

META = 100% dos cadastros de KYC (Know Your Client – Conheça Seu 
Cliente) devem ser revisados pelo menos a cada 2 (dois) anos, com dados 
atualizados da evolução, mantendo na pasta do cliente o histórico desde o 
início do relacionamento com a AR BANK.  

 

Definição 

Apresentamos a seguir um breve contexto, conforme material de 
recomendação da Associação Brasileira de Bancos Internacionais: 
 
O procedimento de Conheça seu Cliente é uma recomendação do Comitê de 
Basiléia, na qual os bancos devem estabelecer um conjunto de regras e 
procedimentos bem definidos com o objetivo de “Conhecer Seu Cliente, 
buscando identificar e conhecer a origem e constituição do patrimônio e dos 
recursos financeiros do cliente”. 
É um elemento crítico na administração dos riscos e a aplicação de uma 
adequada política de Conheça seu Cliente ajuda a proteger a reputação e a 
integridade das instituições, reduzindo a possibilidade das empresas se 
tornarem veículos ou vítimas de crimes financeiros. 
São procedimentos que devem ser realizados na forma de uma “due 
dilligence” (averiguação e pesquisa) sobre o cliente, com o objetivo de  
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conhecer detalhes da sua vida pessoal e profissional, dando maior segurança 
às informações apresentadas pelo cliente na Ficha Cadastral. 
Essa due dilligence deve ser feita pelo responsável pelo cliente, e conferida 
pelo Diretor de Compliance, antes da abertura da conta ou no início de seu 
relacionamento com o cliente, sendo obrigatória a realização de visitas 
pessoais ao cliente nos seus locais de trabalho e nas instalações comerciais 
de sua propriedade. 
Para que possamos mitigar os riscos de envolvimento de nossa instituição 
em operações de lavagem de dinheiro, é necessário produzir um relatório 
com todas as informações, conhecimentos e checagem das fontes de 
referências do cliente, instalações, volume de produção e 
faturamento/receita para análise e aceitação ou não do cliente na instituição. 

 

Procedimento 

Quais informações devem ser apresentadas 
O formulário de Conheça seu Cliente a ser preenchido e assinado pelo 
responsável de conta, deve conter um breve descritivo com as seguintes 
informações: 

1. Dados de identificação do cliente (ver POP nº 3) 
2. Descrição sobre a situação financeira do cliente 
3. Relato sobre as atividades profissionais do cliente (no Brasil e no Exterior) 
4. Relato sobre as atividades profissionais e empresarias da família do cliente 
5. Relato sobre a capacidade financeira presumível do cliente e sua 
capacidade de investimento. 
6. Descrição sobre o relacionamento com o Responsável de Conta 
7. Relato de como foi o processo de prospecção do cliente; 
8. Relato sobre as referências pessoais e profissionais analisadas, 
9. Relato sobre as principais instituições financeiras utilizadas pelo cliente. 
10. Situação Patrimonial Presumida (cliente deve entregar cópia da última 
declaração de imposto de renda como documento obrigatório ao cadastro 
na AR BANK. 
11. Quantificar em % a composição patrimonial do cliente, distribuída em 
imóveis rurais, urbanos e comerciais, e em aplicações financeiras de renda 
fixa, variável, e demais. 
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12. Declaração do Responsável da Conta 
Declaração assinada pelo responsável da conta, afirmando ter visitado e 
conhecido o cliente e que está confortável com a sua reputação e origem de 
seu patrimônio, de acordo com a due dilligence por ele efetuada e que 
durante as visitas realizadas às instalações do cliente, nenhuma 
irregularidade foi constatada. 
Além disto, no momento do cadastro, o cliente deve fornecer 3 (três) 
referências, uma pessoal, uma profissional e uma bancária – todas as três 
devem ser checadas e, juntamente com a documentação, o resumo das 
conversas deve iguamente ser armazenado na respectiva pasta do cliente (o 
procedimento de KYC define anteriormente que tais documentos devam ser 
encaminhado ao diretor de compliance, que será a pessoa que vai aprovar o 
cliente). 

Todos estes documentos devem ser armazenados em uma pasta específica 
para cada cliente, e arquivados em ordem alfabética do nome do cliente em 
arquivo específico para finalidade de documentos de cadastro. 

 
Segundo passo:  Validação e aprovação do Conheça seu Cliente 
A validação do Conheça seu Cliente pode ser feita pelo Diretor de 
Compliance, que tem a responsabilidade de avaliar a qualidade das 
informações apresentadas no Conheça seu Cliente e se elas atendem aos 
requisitos mínimos exigidos para sua elaboração. O diretor de 
Compliance pode solicitar ao responsável de conta que complemente o 
Conheça seu Cliente com algumas informações que julgar necessárias e a sua 
avaliação final é dada sob a forma de “Concorda” ou “Não Concorda” com o 
Conheça seu Cliente apresentado pelo responsável da conta. A aprovação do 
cliente ocore antes da abertura da pasta de cliente. 
 
Renovação e atualização do Conheça seu Cliente 
Dado que o Conheça seu Cliente retrata um histórico e uma situação e 
condição financeira do cliente do momento, que por sua vez podem variar 
para melhor ou pior, faz-se necessário manter um procedimento regular a 
cada 2 (dois) anos de atualização e complementação das informações 
inicialmente apresentadas. 
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Frequência e Controle 

A frequencia da checagem da listagem de clientes e a respectiva data da 
última atualização do KYC pelo Diretor de Compliance é mensal, que ativará 
eventual processo de renovação de informações que estejam em atraso, ou a 
qualquer momento que a AR BANK for notificada de significativa mudança 
no perfil do cliente. O controle é realizado pela planilha de auditoria, que é 
revista na reunião mensal da empresa. 

 

 Nome Assinatura Data 
Elaborado por:   ___/___/___ 
Aprovado por:   ___/___/___ 
Implantado por:   ___/___/___ 
R Revisar em:   ___/___/___ 
R Revisar em:   ___/___/___ 
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