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FATOS O QUE RAYMOND JAMES FAZ COM SUAS 
INFORMAÇÕES PESSOAIS? 

Por quê? 
 
 

O quê? 
 
 
 
 

 
Como? 

As empresas financeiras determinam como elas compartilham suas informações pessoais. As 
leis federais conferem ao consumidor o direito de limitar o compartilhamento de alguns de seus 
dados, mas não de todos. As leis federais também exigem que informemos sobre como 
coletamos, compartilhamos e protegemos suas informações pessoais. Solicitamos que você 
leia este aviso cuidadosamente para compreender o que fazemos. 
Os tipos de informações pessoais que coletamos e compartilhamos dependem do produto 
ou serviço que você contratar conosco. Essas informações podem incluir: 

• Número de previdência social e rendimentos; 
• Histórico de crédito e pontuação de crédito; 
• Saldos em contas e histórico de transações; 
• Ativos e experiência de investimento. 

 
Caso você deixe de ser nosso cliente, nós continuaremos a compartilhar suas 
informações conforme descrito neste aviso. 
Todas as empresas financeiras precisam compartilhar informações pessoais de seus clientes 
para conduzir seus negócios cotidianos. Na seção abaixo, listamos: (i) as razões pelas quais 
as empresas financeiras podem compartilhar informações pessoais de seus clientes; (ii) as 
razões pelas quais a Raymond James decide compartilhar; e (iii) se você poderá limitar esse 
compartilhamento. Observe que Raymond James não “vende” suas informações pessoais, 
com “venda” significando a divulgação de informações pessoais a terceiros para fins 
monetários ou outra contraprestação financeira. 

 

Razões pelas quais podemos compartilhar suas 
informações pessoais 

Raymond James faz o 
compartilhamento? 

Você pode limitar esse 
compartilhamento? 

Para executar nossos propósitos de negócios 
cotidianos – tais como processar suas transações, 
fazer a manutenção de sua(s) conta(s), responder a 
ordens judiciais e investigações legais ou informar 
agências de proteção ao crédito 

 

Sim 

 

Não 

Para fins de marketing próprio – para lhe oferecer 
nossos produtos e serviços 

 
Sim 

 
Não 

Para marketing conjunto com outras empresas 
financeiras 

Sim* Não 

Para propósitos de negócios cotidianos de nossas 
afiliadas – informações sobre suas transações e 
experiências 

 
Sim 

 
Não 

Para propósitos de negócios cotidianos de nossas 
afiliadas – informações sobre sua capacidade de crédito 

 
Sim* 

 
Sim 

Para que nossas afiliadas direcionem marketing a 
você 

Sim Sim 

Para que não afiliadas direcionem marketing a você Não Não compartilhamos 
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Para limitar 
nosso 

compartilhamento 

Ligue para o número gratuito aplicável abaixo: 
• Número geral da Raymond James: 1.800.647.7378 
• Para contas no Raymond James Bank, N.A.: 1.800.718.2265  

 
Observação: 
Se você for um novo cliente, podemos começar a compartilhar suas informações 30 
dias a partir da data de envio deste aviso. Caso você deixe de ser nosso cliente, nós 
continuaremos a compartilhar suas informações conforme descrito neste aviso. 
No entanto, você poderá nos contatar a qualquer momento para limitar nosso 
compartilhamento. 

Dúvidas? • Ligue para 1.800.647.7378, ou acesse raymondjames.com 

• Para contas no Raymond James Bank, N.A.: 1.800.718.2265 
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Quem somos 
Quem está fornecendo este aviso? Consulte as pessoas jurídicas dos EUA da Raymond James 

mencionadas abaixo. 
O que fazemos 
Como a Raymond James protege 
minhas informações pessoais? 

Para proteger suas informações pessoais contra uso e acesso não 
autorizados, utilizamos medidas de segurança que estão em 
conformidade com as leis. Essas medidas incluem proteções de 
computadores e arquivos e edifícios protegidos. Para obter mais 
informações, visite www.raymondjames.com/privacy-security-and- 
account-protection/how-raymond-james-protects-your-privacy. 

Como a Raymond James coleta 
minhas informações pessoais? 

Nós coletamos suas informações pessoais, por exemplo, quando você: 
• abre uma conta ou realiza transações 
• solicita um empréstimo 
• faz uma transferência bancária ou nos informa o local de envio do 

dinheiro 
• nos informa sobre seu investimento ou carteira de aposentadoria 
• se torna beneficiário de um fundo ou espólio 

 
Nós também coletamos suas informações pessoais de terceiros, tais 
como agências de proteção ao crédito, afiliadas ou outras empresas. 

Por que não posso limitar todo 
compartilhamento? 

As leis federais apenas lhe conferem o direito de limitar: 
• o compartilhamento para propósitos de negócios 

cotidianos de nossas afiliadas – informações sobre 
sua capacidade de crédito; 

• as afiliadas de usarem suas informações para direcionar marketing 
a você; ou 

• o compartilhamento a não afiliadas para direcionar marketing a 
você. 
 

As leis estatais e empresas individuais poderão lhe conferir direitos 
adicionais relativamente à limitação de compartilhamento. Consulte 
abaixo mais informações sobre seus direitos de acordo com a legislação 
estadual. 

O que acontece quando eu limitar o 
compartilhamento de uma conta 
conjunta que mantenho com outra 
pessoa? 

Suas escolhas se aplicarão a todos em sua conta. 

Definições 
Afiliadas Empresas relacionadas em virtude de propriedade ou controle comum. Elas 

podem ser empresas financeiras e não financeiras. 
• Nossas afiliadas incluem empresas com um nome Raymond James ou Carillon, bem como 

empresas financeiras como Eagle Asset Management, Inc., Scout Investments, Inc. e 
The Producers Choice, LLC. 

Não afiliadas Empresas não relacionadas em virtude de propriedade ou controle comum. Elas 
podem ser empresas financeiras e não financeiras. 
• Raymond James não faz compartilhamento com não afiliadas para que elas possam 

direcionar marketing para você. 
Marketing 
conjunto 

Um contrato formal entre empresas financeiras não afiliadas que, em conjunto, 
direcionem marketing de produtos ou serviços financeiros a você. 
• Nossos parceiros de marketing conjuntos podem incluir bancos e cooperativas de crédito. 
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Outras informações importantes 
* Observe que Raymond James Bank, N.A. e Raymond James Trust, N.A. (ao atuar na qualidade de fiduciário) não 
compartilham informações com outras empresas financeiras para fins de marketing conjunto. Além disso, a Raymond 
James Trust, N.A., ao atuar como fiduciário, não compartilha informações para fins comerciais de afiliadas.  
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Os consultores financeiros poderão mudar de corretora e/ou empresas de consultoria de investimento, e as 
informações pessoais não públicas coletadas por nós e por seu consultor poderão ser fornecidas à nova empresa, de 
forma que seu consultor possa continuar a atender sua(s) conta(s). Se você não desejar que seu consultor financeiro 
forneça essas informações para a nova empresa, ligue para 800.647.7378 para cancelar (opt out) esse 
compartilhamento. Estados com opção de aceitação (opt-in), tais como Califórnia e Vermont e outros, exigem seu 
consentimento afirmativo antes que o consultor possa fornecer suas informações não públicas para a nova empresa. 
Você poderá fornecer ou retirar este consentimento a qualquer momento entrando em contato pelo telefone 
800.647.7378. Se o seu consultor financeiro também for afiliado a um banco, cooperativa de crédito ou outra 
instituição financeira, e essa instituição financeira estabelecer um relacionamento com um novo provedor de serviços 
financeiros, podemos compartilhar suas informações com o novo provedor de serviços financeiros, de forma que seu 
consultor possa continuar a atender sua(s) conta(s). 
Vermont: De acordo com as leis de Vermont, não divulgaremos informações sobre sua capacidade de crédito para 
nossas afiliadas, e não divulgaremos suas informações pessoais, informações financeiras, relatório de crédito ou 
informações de saúde a terceiros não afiliados para direcionar marketing a você, exceto conforme permitido pelas leis 
de Vermont, a menos que você nos autorize a fazer essas divulgações. Informações adicionais sobre nossas políticas 
de privacidade podem ser encontradas no endereço raymondjames.com ou ligue para 1.800.647.7378. 
Califórnia: De acordo com as leis da Califórnia, não compartilharemos informações que coletamos sobre você com 
empresas fora da Raymond James, a menos que as leis permitam. Por exemplo, podemos compartilhar informações 
com seu consentimento para atender suas contas, ou fornecer recompensas ou benefícios aos quais você tem 
direito. Limitaremos o compartilhamento entre nossas empresas na medida exigida pelas leis da Califórnia. Para 
obter informações adicionais sobre seus direitos, consulte o Aviso de Privacidade da Califórnia 
(raymondjames.com/ccpa). 
Nevada: De acordo com as leis de Nevada, se você desejar ser incluído em nossa Lista Interna de Não Recebimento 
de Chamadas, ligue para 800.647.7378. Para obter mais informações, você pode entrar em contato com 
ClientService@RaymondJames.com ou Raymond James Client Services, no endereço 880 Carillon Parkway, St. 
Petersburg, FL 33716, ou o Departamento de Proteção ao Consumidor, Procuradoria Geral de Nevada, com 
endereço em 555 E. Washington St., Suite 3900, Las Vegas, NV 89101. Número de telefone: 1.702.486.3132; e-mail: 
BCPINFO@ag.state.nv.us. 
Apenas para clientes de Seguros em AZ, CA, CT, GA, IL, ME, MA, MN, MT, NV, NJ, NC, OH, OR e VA. O termo 
“Informações” nesta seção significa informações de cliente obtidas em uma transação de seguro. Podemos fornecer 
suas informações a órgãos de seguro estaduais, órgãos policiais, detentores de apólice de seguro em grupo sobre 
experiência de sinistros ou auditores, conforme permitido ou exigido por lei. Podemos fornecer suas informações a 
seguradoras de suporte que podem retê-las ou enviá-las a outras pessoas conforme necessário para atender à sua 
conta. Podemos compartilhar suas informações médicas para que possamos saber se você se qualifica para 
cobertura, processamento de reivindicações ou prevenção de fraude, ou se você fornecer autorização. Para consultar 
suas informações você deve enviar correspondência para Raymond James Insurance Group, no endereço 880 
Carillon Parkway, St. Petersburg, FL 33716, aos cuidados de: Solicitação de Dados. Você deve indicar seu nome 
completo, endereço, companhia de seguros, número da apólice (se relevante) e as informações que você estiver 
solicitando. Vamos informá-lo sobre quais informações temos. Você poderá visualizar e copiar as Informações (a 
menos que sejam sigilosas) em nosso escritório, ou solicitar que lhe enviemos uma cópia mediante o pagamento de 
uma taxa. Se você considerar que alguma informação está incorreta, você poderá enviar uma solicitação por escrito 
para que a informação seja corrigida. Iremos notificá-lo sobre as ações tomadas. Se não estiver de acordo com 
nossas ações, você poderá nos enviar uma declaração. 
Se Raymond James atuar como um agente de compensação de suas contas abertas por meio de um corretor-
distribuidor de intermediação não afiliado, ou fornecer serviços de custódia e execução a seu consultor de 
investimentos terceirizado (Divisão de Serviços de RIA e Custódia), você também deve receber um aviso de 
privacidade separado do corretor-distribuidor de intermediação ou consultor de investimento terceirizado, que rege as 
informações que você compartilha com eles. Raymond James não terá nenhuma responsabilidade ou obrigação com 
relação a esses avisos de privacidade separados. 
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Pessoas Jurídicas de Raymond James dos EUA 
Raymond James Financial, Inc., Raymond James & Associates, Inc., Raymond James Financial Services, Inc., 
Raymond James Financial Services Advisors, Inc., Raymond James Bank, N.A., Raymond James Trust, N.A., 
Raymond James Insurance Group, Inc. e The Producers Choice, LLC. Este aviso não se aplica a Carillon Tower 
Advisers, Inc., Carillon Family of Funds, Carillon Fund Distributors, Inc., Carillon Fund Services, Inc., Eagle Asset 
Management, Inc., e Scout Investments, Inc., na medida em que essas afiliadas entregam seus próprios avisos de 
privacidade. 

 
 
 
 

© 2021 Raymond James & Associates, Inc., membro da Bolsa de Valores de Nova York/SIPC. © 2021 Raymond James Financial 
Services, Inc., membro da FINRA/SIPC. Os produtos de investimento são: não relativos a depósitos, não FDIC/NCUA segurados, não 

segurados por nenhuma agência governamental, sem garantia bancária, sujeitos a risco e podem perder valor. 
 


