DECLARAÇÕES PARA INVESTIMENTO EM AÇÕES
E OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS
Você, cliente do Banco C6 S.A. (“Banco C6”) e da C6 Corretora de Títulos e
Valores Mobiliários Ltda. (“C6 CTVM” e, em conjunto com o Banco C6, o “C6
Bank”), que assinou e/ou deu um aceite eletrônico no Contrato de Intermediação
para Realização de Operações nos Mercados Administrados pela B3, Serviços
de Custódia de Ativos e/ou Valores Mobiliários e Outras Avenças com o C6 Bank
(“Contrato”), e deseja realizar operações de compra, venda e/ou subscrição de
ações e/ou outros valores mobiliários (“Ativos”), vem, por meio do presente
documento, declarar expressamente que:
(i)

são verdadeiras as informações fornecidas por Você para o preenchimento
do cadastro no C6 Bank;

(ii)

Você se compromete a informar ao C6 Bank, no prazo de 10 (dez) dias,
quaisquer alterações que vierem a ocorrer nos seus dados cadastrais,
inclusive eventual revogação de mandato, caso exista procurador;

(iii)

Você somente operará por conta própria, não operando por conta de
terceiros;

(iv) Você não autoriza e, consequentemente, não transmitirá ordens por
procurador e/ou terceiros;
(v)

Você não está impedido de operar no mercado de valores mobiliários;

(vi) Você autoriza o C6 Bank, caso existam débitos pendentes em seu nome,
a liquidar os contratos, direitos e ativos adquiridos por sua conta e ordem,
bem como a executar bens e direitos dados em garantia de suas operações
ou que estejam em poder do C6 Bank, aplicando o produto da venda no
pagamento dos débitos pendentes, independentemente de notificação
judicial ou extrajudicial;
(vii) Após uma ordem de compra e/ou venda de Ativo (“Ordem”) enviada por
Você, Você autoriza expressamente, de forma irrevogável e irretratável, o
C6 Bank a realizar os seguintes procedimentos:
a) imediatamente após transmissão de uma Ordem de compra, debitar
sua conta corrente no Banco C6 (“Conta no Banco C6”) e transferir
para sua conta na C6 CTVM (“Conta na C6 CTVM”) o valor total
referente da Ordem transmitida por Você, acrescido das projeções dos
seguintes custos (“Custos”): (1) taxas e tarifas pelos serviços do C6
Bank; (2) emolumentos e outras taxas e tarifas da B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão (“B3”); (3) tributos aplicáveis;
b) Até o 1º dia útil seguinte à transmissão de uma Ordem de compra,
transferir da sua Conta na C6 CTVM para a sua Conta no Banco C6 o
valor dos Custos não efetivamente incorridos por Você em razão da
referida Ordem de compra (seus Custos poderão ser menores do que
as projeções que foram debitadas da sua Conta no Banco C6 em razão
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de Ordem total ou parcialmente cancelada ou não executada,
emolumentos a menor cobrados pela B3, dentre outros motivos);
c) No 2º dia útil seguinte à execução de uma Ordem de compra, debitar
da sua Conta na C6 CTVM e transferir à B3 o valor total da Ordem de
compra efetivamente executada;
d) No 2º dia útil seguinte à execução de uma Ordem de venda, debitar da
sua Conta na C6 CTVM e transferir à sua Conta no Banco C6 o valor
total da Ordem de venda efetivamente executada;
e) Até o 1º dia útil seguinte ao recebimento pela C6 CTVM, debitar da sua
Conta na C6 CTVM e transferir à sua Conta no Banco C6 todos os
valores recebidos a título de proventos dos Ativos detidos por Você e
que tenham o C6 Bank como agente de custódia;
(viii) Concorda que o valor referente a uma Ordem de compra efetivamente
executada que foi debitado da sua Conta no C6 Bank e transferido para
sua Conta na C6 CTVM não poderá ser movimentado por Você em
nenhuma hipótese, em razão da sua obrigação de liquidação perante a B3;
(ix) Concorda que para exercer o direito de subscrição dos Ativos, deverá
informar à C6 CTVM até as 18h00 da data final do período de reserva
definido no Fato Relevante, e deverá dispor de recursos suficientes na sua
Conta da C6 CTVM para o exercício do direito. Caso não haja recursos
suficientes, o exercício solicitado não será realizado;
(x)

Concorda que poderá, através da C6 CTVM, adquirir e vender Títulos
Públicos, conforme as condições descritas abaixo:
a) Você autoriza a C6 CTVM a efetuar seu cadastro na plataforma do
Tesouro Direto, e concorda com os termos do Regulamento do
Tesouro,
disponível
para
consulta
em
b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/pos-negociacao/;
b) Você está ciente de que para que a sua compra seja concluída,
Você deve ter o valor necessário para a aquisição disponível na
sua Conta no Banco C6 até as 10:00 horas do próximo dia útil à
compra. O débito do valor devido poderá consumir do Limite da
Conta, se contratado;
c) Caso não haja saldo disponível para a realização do débito do valor
devido, a compra será cancelada totalmente;
d) Você está ciente de que, se por duas vezes consecutivas, Você
não dispuser de recursos suficientes para que seja finalizada a
aquisição de Títulos Públicos, será penalizado pela B3 e ficará 15
dias corridos impedido de operar.
(xi)

Autorização para Débito. Ao assinar esse Contrato, Você:
a) está ciente que poderão incidir tarifas em razão da prestação dos
serviços objeto deste Contrato, sendo sempre possível a consulta
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b)

c)

d)

e)
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da
tabela
de
tarifas
atualizada
no
website
www.c6bank.com.br/documentos;
declara, expressamente, que tem conhecimento acerca de sua
opção de utilizar serviços e tarifas individualizados ou pacotes de
serviços oferecidos pelo C6 Bank, nos termos da regulamentação
aplicável;
nos
termos
da
regulamentação
aplicável,
autoriza,
expressamente, o C6 Bank a debitar da sua Conta, mantida junto
ao C6 Bank, quaisquer valores devidos no âmbito deste Contrato,
a partir da data dos respectivos vencimentos e durante toda a
vigência deste instrumento;
se obriga a manter em sua Conta mantida junto ao C6 Bank, a
todo tempo, saldo suficiente para que as tarifas, custos e/ou
despesas (incluindo tributos) aplicáveis sejam debitados;
está ciente que, em caso de insuficiência de saldo para a quitação
desses valores, poderá haver cobrança de tarifas adicionais,
tributos e outros encargos e despesas aplicáveis.

