
Tabela de Dados | Versão completa
Categoria de Dados Agrupamento Informação compartilhada Descrição

Nome completo e nome social Nome completo e nome social, se houver

Endereço completo Endereço, número, complemento, bairro, cidade, UF, país, CEP e localização

CPF Número do CPF do titular

Passaporte Tipo, país emissor, número do documento e data de validade em casos de cidadão estrangeiro

Telefone Número de telefone, código do país, DDD e ramal

E-mail Endereço de e-mail

Documento de identificação Número do documento, órgão emissor, data de expedição, UF de emissão, tipo de documento (RG/CNH/outros) 

e data de validade.

Filiação Natureza da filiação, nome de pai(s) e/ou mãe(s) e informações adicionais

Data de nascimento Data de nascimento

Estado civil Estado civil

Sexo Sexo (Feminino, Masculino e Outro), se informado

Nacionalidade Nacionalidade. Em caso de múltiplas nacionalidades, todas serão informadas.

Residência brasileira Se residir no Brasil

Documento estrangeiro Código do documento, tipo e NIF

Renda

Profissão

Patrimônio

Informações de cônjuge

Produtos contratados

Representantes

Razão Social Razão social da empresa

Endereço completo Endereço, número, complemento, bairro, cidade, UF, país, CEP e localização

CNPJ Número do CNPJ da empresa

Número de registro no país de origem Número de registro no país de origem

Telefone Número de telefone, código do país, DDD e ramal

E-mail Endereço de e-mail

Data da abertura da empresa Data em que a empresa foi criada

Informações de sócios 

administradores

Informações de perfil, nome completo, data de início da participação, tipo do documento (CNH, RG, CPF etc.), 

número do documento, país emissor do documento, participação societária, data de expiração da sociedade e 

informações adicionais dos principais sócios e administradores
Faturamento

Valor patrimonial

Ramo de atuação

Data de início de relacionamento

Produtos contratados

Representantes

Dados da Conta Informações da conta Tipo de conta (conta corrente, poupança, conta pessoa física etc.) e subtipo da conta (individual, conjunta 

solidária, conjunta não solidária)

Saldo disponível Valor do saldo disponível

Saldo bloqueado Valor do saldo bloqueado (bloqueio judicial, valor a ser compensado etc.)

Outros saldos Saldo disponível em aplicações automáticas 

Informações da Conta Tipo de conta (conta corrente, poupança, conta pessoa física etc.) e subtipo da conta (individual, conjunta 

solidária, conjunta não solidária)

Limite utilizado Valor do limite de cheque especial utilizado ou do adiantamento a depositante

Limite contratado de cheque-especial Limite do cheque-especial

Informações da conta Tipo de conta (conta corrente, poupança, conta pessoa física etc.) e subtipo da conta (individual, conjunta 

solidária, conjunta não solidária)

Detalhes da transação Identificador, valor, data de lançamento e tipo da transação (TED, DOC, Pix, pagamento de boletos etc.), tipo de 

operação (crédito ou débito), identificacão do pagador ou recebedor e origem ou destino da transação

Informações do cartão Tipo (débito, crédito, múltiplo, titular, adicional, físico, virtual) e nome do produto, bandeira e identificação do 

cartão (últimos 4 dígitos)

Informações sobre o limite do cartão Indicador dos limites de titular, adicionais, virtuais e demais cartões, se houver

Limite total Valor total do limite de crédito

Limite utilizado Valor utilizado do limite de crédito

Limite disponível Valor disponível não utilizado do limite de crédito

Limite por tipo de crédito Modalidade (compras a vista, saques, empréstimos ou outras operações no cartão), Indicador de consolidação 

(consolidado, individual), Valor total, utilizado ou disponível para cada modalidade em sua respectiva moeda 

(ex: reais, dólar, etc) e indicador de limites (com limite, limite flexível)
Informações do cartão Tipo (débito, crédito, múltiplo, titular, adicional, físico, virtual) e nome do produto, bandeira e identificação do 

cartão (últimos 4 dígitos)

Identificação de transação Identificação da operação, tipo e status de transação, tipo da tarifa e de pagamento, identificador da parcela, 

tipo de operação de crédito contratada no cartão, moeda, taxa de conversão e identificador da transação na 

instituição financeira
Valor da transação Valor da transação (nacional ou no exterior convertida em real)

Informações do cartão Produto, denominação, identificador do cartão (4 últimos digitos do cartão), se é multiplo (débito e crédito)

Informações do cartão 4 últimos dígitos do cartão

Bandeira do cartão Bandeira do cartão

Dados de Operação 

de Crédito

Dados do contrato Denominação, modalidade, CNPJ da fonte pagadora, número do contrato, modalidades contratadas, documento 

da instiuição fornecedora do crédito, número do contrato na instituição fornecedora do crédito e identificador 

padronizado do contrato (Ipoc)
Data da contratação Data da contratação do crédito

Data do recebimento do crédito Data da liquidação do crédito

Valor do crédito Valor do crédito

Data de vencimento Data de vencimento final do contrato

Datas de pagamento das parcelas Lista de datas de pagamento das parcelas nos últimos 12 meses

Período recorrente dos pagamentos Período recorrente dos pagamentos (1.semanal, 2.quinzenal, 3.mensal, 4.bimestral, 5.trimestral, 6.semestral, 

7.anual)

Datas de vencimento de cada parcela Datas de vecimento de cada parcela não regular e da parcela principal

Data de vencimento da primeira 

parcela

Data de vencimento da primeira parcela

Saldo devedor Valor do saldo devedor 

Saldo devedor Moeda

Prazo total Prazo total

Prazo remanescente Prazo remanscente

Quantidade de prestações Quantidade de prestações pagas, a vencer e vencidas

Prestações Valores das prestações pagas e a pagar

Taxas de juros Indexador, taxa pré e pós, periodicidade, tipo de juros, base de cálculo, informações adicionais, tipo de taxa

Custo Efetivo Total Custo Efetivo Total (corresponde a todos os encargos e as despesas incidentes nas operações de crédito)

Sistema de amortização Sistema de amortização (Sistema de Amortização Constante - SAC, Sistema Price etc.)

Tarifas Denominação da tarifa, sigla identificadora, valor, moeda, data de cobrança

Sigla identificadora da tarifa

Valor da tarifa

Moeda

Data da cobrança de tarifa

Encargos Denominação do encargo, valor cobrado, moeda, data de cobrança

Garantias Tipo, subtipo e valor original da garantia

Número do documento da instituição Número do documento da instituição consignante

Contratos de Crédito

Dados Cadastrais

Dados de Cartões de 

Crédito

Informaçôes complementares

Dados Cadastrais - PF

Dados Cadastrais - PJ

Informações complementares

Saldos

Limites Pré-pagas

Extratos

Limites Pós- Pagas

Transações

Faturas


