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Abaixo você encontrará um passo a passo de como enviar os seus investimentos da sua atual corretora
para o C6 Bank.

ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO
•
•
•

Todos os campos com a seta verde são de preenchimento obrigatório do cliente;
As caixinhas assinaladas também são de preenchimento obrigatório;
Os campos que estiverem com X vermelho não deverão ser preenchidos pelo cliente.

PASSO A PASSO
1.

Em primeiro lugar, será necessário que você entre em contato com a corretora na qual suas ações estão
custodiadas e peça a SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES MOBILIÁRIOS.
Cada corretora tem um modelo de formulário, mas no geral, eles são bastante parecidos e seguem o
modelo abaixo.

2.

Assim que estiver com o documento em mãos, você vai preencher com os seus dados da corretora na qual
suas ações estão custodiadas (origem do recurso que será trazido para o C6 Bank).

3.

Em seguida, você preencherá os dados da C6 CTVM, a corretora do C6 Bank. Vale lembrar que é
necessário que você esteja cadastrado na nossa corretora para isso. O cadastro é realizado através do nosso
app na home de Investimentos. Assim que você acessar, haverá um box azul no início da tela que te levará
para preenchimento do cadastro, caso você não seja cadastrado ainda.
É possível saber o seu código de investidor ao acessar as notas de corretagem no app, na home de
Investimentos em “Seus Documentos”. Caso você ainda não tenha executado uma ordem pelo nosso app,
basta acessar nossa central que o time de atendimento te informará.

4.

Logo abaixo, você descreverá ativo por ativo para a transferência de custódia, conforme exemplo abaixo:

5.

Após preencher todos os seus ativos que você deseja transferir para o C6 Bank, você precisará informar o
motivo da transferência de custódia e assinar no local indicado.

6.

No próximo box, o cliente não deve preencher nada, visto que é destinado para a instituição de origem
assinar.

7.

Caso a corretora exija a Declaração de Responsabilidade pelo Imposto de Renda, é importante que você
observe qual o motivo assinalado anteriormente, pois ele é quem definirá qual opção assinalar neste item,
conforme exemplo abaixo:

Obs: Importante ressaltar que caso você precise declarar o Imposto de Renda, será necessário que se calcule o valor
que será recolhido pelo IR em cima dos seus rendimentos.

