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Este prospecto contém informações importantes que você deve conhecer antes de decidir abrir 

sua conta no Banco Ourinvest e caso mantenha seu interesse na abertura da conta de depósitos, 

você deverá ler e concordar com as Condições estabelecidas no Contrato de Conta de Depósito 

à Vista - Pessoa Natural ou Pessoa Jurídica.  

REGRAS BÁSICAS DO FUNCIONAMENTO DA CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA:  

Abertura: 

A abertura de Conta de Depósitos de dará sempre por meio do aceite (assinatura) do cliente às 

Condições estabelecidas no Contrato de Conta de Depósitos à Vista e em sua respectiva Ficha 

Cadastral, bem como no envio das informações e documentos necessários para a abertura desta 

conta, em conformidade com o que determina a Política Interna do Ourinvest. Seu cadastro 

deverá ser mantido sempre atualizado, e qualquer informação cadastral que seja alterada ou 

que deva ser atualizada deverá ser comunicada ao Ourinvest. 

O envio dos documentos poderá ser por email ou entrega física dos originais, sempre 

devidamente assinados pelo(s) titular (es) da conta de depósito e seu(s) representante(s) 

legal(is). Há a opção da assinatura eletrônica de documentos, por meio de plataforma utilizada 

pelo Ourinvest. 

O Ourinvest poderá, a qualquer momento, desde que entenda que existam dados ou 

documentos incorretos, incompletos ou desatualizados, suspender ou inativar a conta de 

depósitos, podendo levar até ao encerramento da conta e depósitos. Desta forma, importante 

manter seu cadastro sempre atualizado, sem risco de restrições de acesso ou da contratação de 

operações, produtos e serviços oferecidos pelo Ourinvest. 

Toda Conta de Depósitos à Vista está sujeita à bloqueios judiciais, seja em seu saldo ou em seus 

investimentos. 

Informações Cadastrais: 

Para Pessoas Naturais, é imprescindivel possuir o  cadastro atualizado, informando ao Ourinvest, 

sempre que solicitado ou sempre que houver qualquer alteração, seus dados pessoais, inclusive 

renda, patrimônio, estado civil, telefone, endereço comercial, residencial e eletrônico.   

Para Pessoas Jurídicas, também deverá ser mantido o cadastro atualizado, sendo que, além dos 

dados da empresa, como Razão Social e Inscrição no CNPJ, outras informações como Endereço 

Completo, faturamento, telefone, email, dados dos representantes legais e envio da composição 

da cadeia societária da Empresa até atingir a pessoa Natural Beneficiária Final também. 

O Ourinvest poderá adotar as providências necessárias, inclusive eventuais bloqueios na 

movimentação de conta, caso identifique a existência de dados incorretos ou desatualizados. 

Informações e Documentos Cadastrais complementares 

A qualquer momento e sempre que necessário, o Ourinvest poderá solicitar documentos 

comprobatórios complementares como cópia do documento de identificação, de comprovação 

de residência, Informe de Imposto de Renda, Balancetes, Balanços Patrimoniais e Demonstração 

de Resultados, Atas ou Alterações Societárias, etc 
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Caso o cliente pretenda realizar investimentos ou operar com Derivativos junto ao Ourinvest, 

deverá se submeter à apuração de seu perfil de investidor por meio do preenchimento de 

questionário de Suitability. Se o produto pretendido não for adequado ao seu perfil de 

investidor, o cliente será informado dos riscos inerentes ao produto, devendo assinar respectiva 

Carta de Desenquadramento de Perfil. 

Clientes com posições em custódia devem assinar termo de adesão ao Contrato de Custódia do 

Banco Ourinvest. 

Movimentação: 

As movimentações das Contas de Depósitos à Vista no Ourinvest não são feitas por terminais de 

atendimento, canais eletrônicos, cheques, cartões de débito ou crédito ou por meio de saques. 

As movimentações se darão sempre pelo recebimento de recursos enviados pelo próprio titular 

da conta, de mesma titularidade ou, ainda, pelo recebimento de recursos enviados por 3ºs. 

Da mesma forma, o envio de valores do saldo na Conta de Depósitos à Vista poderá ser para 

uma conta de mesma titularidade ou de titularidade de 3ºs mediante envio de documento 

apropriado para esta finalidade que deverá ser preenchido e assinado pelo titular ou seu 

representante,  

A movimentação das contas conjuntas depende da autorização de todos os titulares ou podem 

ser movimentadas por qualquer um dos titulares, desde que previamente informado ao 

Ourinvest. 

Manutenção: 

Uma Conta de Depósitos à Vista Ativa, significa que nos últimos 12 meses a conta está sendo 

movimentada, possui saldo ou operações realizadas ou vigentes(crédito, por exemplo), além do 

cadastro estar devidamente atualizado. Caso não atenda à essas regras, o cadastro e a Conta de 

Depósitos à Vista ficarão inativos e poderão ser reativados a qualquer momento, caso 

necessário. A Inativação do cadastro e da conta por um longo período, levará ao Encerramento 

automático da Conta de Depósitos. 

Cobrança de Tarifas: 

O quadro de Tarifas Bancárias do Ourinvest está fixado nas dependências do Ourinvest, bem 

como publicado em seu site eletrônico, no link abaixo: 

https://global-

uploads.webflow.com/5ee0f9ba2279153b29314b93/61c22fd7ee068ef201f6ce6d_tabela_tarif

as-v2.pdf 

 

Qualquer tarifa prevista no quadro acima, poderá ser debitada desde que autorizado pelo 

cliente ou seu representante legal, seja em contratos ou outros meios, inclusive para pagamento 

de débitos resultantes de eventuais operações de crédito 

Encerramento: 

A solicitação de Encerramento de Conta de Depósitos á Vista se dará a qualquer momento, 

desde que solicitada pelo titular da conta de depósitos ou seu representante legal, por email, 

https://global-uploads.webflow.com/5ee0f9ba2279153b29314b93/61c22fd7ee068ef201f6ce6d_tabela_tarifas-v2.pdf
https://global-uploads.webflow.com/5ee0f9ba2279153b29314b93/61c22fd7ee068ef201f6ce6d_tabela_tarifas-v2.pdf
https://global-uploads.webflow.com/5ee0f9ba2279153b29314b93/61c22fd7ee068ef201f6ce6d_tabela_tarifas-v2.pdf
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carta ou por meio de nosso Internet Banking (link de acesso: 

https://www.ourinvest.com.br/atendimento) 

Nota: caso o Ourinvest decida, por algum motivo de força maior, não manter o relacionamento 

com qualquer cliente que possua uma Conta de Depósitos à Vista, informará ao titular ou ao seu 

representante legal o Encerramento da Conta, direcionando eventuais recursos existentes para 

uma conta de mesma titularidade indicada pelo cliente. 

Importante que mantenha em sua conta saldo suficiente para pagamento dos compromissos 

assumidos. 

RISCOS EXISTENTES E AS MEDIDAS DE SEGURANÇA PARA FINS DE MOVIMENTAÇÃO DA 

CONTA, INCLUSIVE EM CASO DE PERDA, FURTO OU ROUBO DE CREDENCIAIS DO TITULAR 

O Ourinvest adota várias medidas de segurança para proteger sua conta. Porém, muitos dos 

riscos associados à sua conta de depósitos podem ser menores se seguir algumas orientações 

básicas de segurança, como por exemplo: 

 

a) NUNCA compartilhe sua senha; 

b) Guarde sua senha em lugar seguro; 

c) Utilize sempre senhas complexas, com letras maiúsculas e minúsculas, além de utilizar 

números e carácteres especiais; 

d) O Ourinvest não tem qualquer responsabilidade aos códigos ou senhas criadas pelo 

cliente em nosso Internet Banking; 

e) Nunca clique em links desconhecidos ou suspeitos; 

f) Em caso de qualquer movimentação suspeita em sua Conta de Depósitos à Vista 

comunique imediatamente o Ourinvest por meio de qualquer um de nossos canais de 

atendimento abaixo relacionados ou pelo email: cadastro@ourinvest.com.br 

g) verifique sempre se há saldo disponível para pagamento de quaisquer débitos pendentes, 

liquidações de operações contratadas, etc. 

 

Canais de atendimento: 

Telefone: (55 11) 4081-4444 

Atendimento ao Deficiente Auditivo: (55 11) 3171-3003 

Site: www.ourinvest.com.br 

Canal de Solicitação de Encerramento de Conta: https://www.ourinvest.com.br/atendimento 

Dúvidas para Pessoas Naturais – cadastropf@ourinvest.com.br 

Dúvidas para Pessoas Jurídicas – cadastropj@ourinvest.com.br 

Ouvidoria:  

Email: ouvidoria@ourinvest.com.br 

Telefones: 0800-603-4444 ou 0800-775-4000 
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