
Foreign National Documentation Required 

Documentação Requerida para Estrangeiros 

 

ALL LETTERS MUST BE IN ENGLISH 

TODAS AS CARTAS DEVEM SER EM INGLES 

Salaried Employees:  employer letter detailing income for past 2 years, YTD income, and length 

of  employment.  Company must be verified via the internet (corporate web address). 

Empregados: Carta do empregador detalhando pagamento de salário dos útimos 2 anos, salário 

recebido desde o princípio do ano corrente (year-to-date), e tempo de vínculo empregatício 

com a empresa.  A empresa dever ser verificada pela internet (endereço de web). 

Self-Employed:  copy of 2 years financial statement for the business which includes income 

statement and profit and loss 

Empregado próprio: cópia de extrato financeiro dos últimos 2 anos do negócio incluindo extrato 

de ganhos com lucros e perdas. 

Assets:  reserves in a US bank account equal to 6 months PITI.  All cash to close must be on 

deposit in US account.  Verified by:  2 consecutive months (most recent) bank 

statements(translated in English), VOD or bank reference letter which must include full account 

number, balance for last 2 months and average balance for last 2 months (this is the easiest).  

Statements must show any deposits to realtor/developer/attorney escrow accounts. 

Bens: reservas em banco Americano equivalente a 6 meses PITI (Principal Interest Taxes and 

Insurance – Principal Juros Impostos e Seguros).  Todo o dinheiro deve estar depositado em 

conta de banco Americano.  Verificado por: extratos dos últimos 2 meses (traduzido para o 

Inglês), VOD (verificação de deposito) ou carta de referência do banco que deve incluir o 

numero da conta complete, saldo dos últimos dois meses e média de saldo dos últimos 2 meses 

(este é o mais fácil).  Os extratos devem mostrar quaisquer depósitos para o agente 

imobiliário/construtor/advogado e contas de escrow. 

Two letters of reference from a banking or financial institution showing at least 24 months and 

relationship status. 

Duas cartas de referência de um instituição financeira detalhando a situação financeira e 

relacionamento com a instituição pelos últimos 24 meses. 

Two forms of ID:  passport, Native country ID, etc and confirm address in home country via 

utility bill, credit card statement, bank statement or official letter bearing the borrower’s 

address. 



Duas formas de identidade: passaporte, carteira de identidade, etc. e prova de endereco atraves 

de conta de luz/agua/telephone, extrato bancarion ou carta official com o endereco do 

mutuario.  verification of deposit 

Closing in corporation or LLC:  Corporation must be a US entity.  Articles of incorporation, by-

laws and Corporate resolution required and operating agreement if LLC. 

Closing (fechamento) por Corporação:  Corporação dever ser entidade Americana com prova de 

artigos de incorporação, “By-Laws”, e “Corporate Resolution” (resolução de corporação). E 

“Operating Agreement” (acordo de operação) se LLC. 

 

All borrowers must set up a City National Bank checking account for auto-debit payment.  This 

must be done in person with a CNB banker.  This process can take 48-72 hours before being 

approved.  Borrower must be prepared to show 2 months bank statements of where the money 

is coming from to open the account 

Todos os mutuarios devem abrir uma conta com o City National Bank para pagamento com 

débito automático.  Isto deve ser feito em pessoa no CNB.  Este processo pode levar entre 48-72 

horas para ser aprovado.  O mutuário deve estar preparado para mostrar 2 meses de extratos 

bancários de onde o dinheiro virá para abrir a conta. 

 

For additional questions regarding  these  requirements please contact: 

Para perguntas adicionais sobre esses requisitos, por favor contate: 

________________ 
Keith Paulive 

Mortgage Loan Officer 

954-783-6125  Office 

Keith.paulive@citynational.com 

 

 


