C.T.O.K
CÁLCULO EXATO
SERVIÇOS FINANCEIROS

Prezados(as)
Profissional formada em CIÊNCIAS CONTÁBEIS, com experiência de 20 anos na área
FINANCEIRA e ADMINISTRATIVA.
Atuando como PERITO TÉCNICO, em trabalhos de cálculos financeiros, revisões de
Conta Corrente Bancária, revisão de Contratos de Financiamentos, empréstimos,
Capital de Giro, cálculos trabalhistas, contagem de tempo de serviços para
aposentadoria, etc.
Atuando como Perito Técnico realizei diversos trabalhos, como segue breve descrição:
1 - Revisões de contratos de financiamento foi possível identificar as cobranças abusivas
das instituições financeiras, aplicação da Tabelas Price onde os juros são compostos, e
apresentar os valores diferenciados para cada contrato, após estas análises os clientes puderam
renegociar suas dívidas em execução ou em atraso, sendo assim possível uma negociação digna
e justa.
2 - Nas análises de contas correntes é possível um levantamento de todas as taxas cobradas
pelos bancos, bem como o montante de juros debitados, recálculo a juros simples.
2.1 – É possível através das apresentações dos contratos bancários identificar as taxas de
juros cobradas e/ou contratadas em negociações de empréstimos, descontos de cheques ou
duplicatas e compara-las tanto com a média de mercado divulgadas pelo Banco Central do
Brasil, como as taxas contratadas e assim reaver valores. (Através de processo judicial).
3 – Nas revisões de contratos de financiamentos, empréstimos bancários de diversas
modalidades, comparando a ficha gráfica de débitos com estes contratos é possível a redução
das parcelas, recuperação de valores pagos a maior. (Através de processo judicial)
Ao final de cada trabalho é emitido Laudo Técnico, com os valores apurados e
destaque para valores de renegociação ou restituição.
Buscando estabelecer uma relação transparente com os clientes, o atendimento é
diferenciado, com horário comercial de segunda a sexta, pré-agendados, através dos telefones
de contato: 45 99928-7066 (TIM) e 99151-7066 (VIVO).
Coloco-me à disposição para esclarecer eventuais dúvidas e aguardo contato!
Atenciosamente,
CLARICE T. OISSA KESSLER
CRC/PR 058648/O-7
1
e-mail: clarice_oissa40@hotmail.com – site: http://calculo-exato-servicos-financeiros.webnode.com/

C.T.O.K
CÁLCULO EXATO
SERVIÇOS FINANCEIROS

TABELA DE VALORES

Contratos de Financiamentos:
- A partir de R$ 300,00, (trezentos reais),
- Prazo mínimo de 48hs.
Contas Corrente:
- Análise somente dos últimos 10 anos.
- A partir de R$ 600,00 (seiscentos reais)
- Prazo mínimo de 6 dias úteis (após digitação em tabelas excell)
Contratos de Trabalho
- A partir de R$ 300,00 (trezentos reais)
- Prazo mínimo de 48hs.

Para todos os trabalhos faz-se necessário prévia análise dos documentos.
Somente após assinatura do contrato de “Prestação de Serviço”, é retirado o material
(documentos), para análise e revisão.
Para início dos trabalhos é exigido adiantamento de 30% do valor pactuado em contrato, e
o restante é emitido NOTA PROMISSORIA, e deve ser quitada no ato da entrega.
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