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TABELA DE TARIFAS E EXPLICAÇÕES 

Tarifa de manutenção 

O BBS cobra uma taxa de 
manutenção anual de US$400.  
Tal tarifa é cobrada de todas as 
contas, com exceção daquelas 
que detêm apenas posições em 
fundos mútuos e clientes que 
mantém contas Home Broker. 

A taxa de manutenção anual é 
cobrada trimestralmente em quatro 
parcelas iguais de $ 100. 

 Acesso telefônico multilíngue (inglês, português e espanhol) com um
Executivo Financeiro licenciado;

 Acesso às recomendações de investimento;
 Acesso às bolsas domésticas e internacionais disponibilizado pela

Pershing LLC;
 Extratos de conta sob demanda;
 Acesso online às informações da conta em tempo real;
 Acesso ao aplicativo móvel;
 Transferências automáticas entre sua conta corrente e sua conta de

investimento no BBS; 
 Cartas de referência;
 Liquidação de títulos e valores por meio da Pershing LLC;
 Transferências de títulos;
 Manutenção de documentos relacionados à conta; e
 Informações atualizadas sobre as margens e requisitos estruturados para

os objetivos e necessidades de sua conta.

BBS cobra uma tarifa anual de inatividade de $ 400,00 de contas que não tenham tido atividade negocial entre 1 de 
janeiro e 31 de dezembro do ano anterior, com exceção de contas Home Broker. 

As taxas de corretagem da BBS são cobradas da seguinte forma: 

Transações em renda variável 
Inclui ações ordinárias, Exchange Traded Funds1 e 
American Depositary Receipts2. Você pagará uma 
comissão com base no valor principal do ativo que está 
sendo comprado ou vendido. A comissão é adicionada 
ao valor total da compra ou venda do ativo 

A corretagem para compra e venda de ADRs, ações e ETFs 
é cobrada em 0,5% do valor total da transação, com um 
mínimo de US$ 100,00 por transação.  

As ordens executadas nas Bolsas Internacionais incorrem 
em um custo adicional de 0,2% do valor da transação, mais 
royalties aplicáveis. 

Transações em renda fixa 
Títulos do Tesouro, agências governamentais e títulos corporativos. Para 
compras, você paga um acréscimo que está incluído no preço do título. Para 
vendas, um valor denominado decréscimo é deduzido do preço do título que 
você recebe. 

Negociação de Renda Fixa – 
acréscimo/decréscimo não deve 
exceder 1,5% do preço negociado 
no mercado secundário. 

Brokered / Yankee Certificate of Deposits (“CDs”)3 
Cada CD é uma obrigação depositária direto de uma instituição 
depositária (o “Emissor”). O BBS normalmente recebe uma taxa 
do Emissor em conexão com a venda de seus CDs. O valor 
dessa taxa paga ao BBS afetará a taxa de juros que o Emissor 
está disposto a pagar pelos CDs. As taxas de venda pagas ao 
BBS geralmente variam de 2 a 5 pontos-base anualizados. 

Os vencimentos, taxas de juros e termos de 
pagamento de juros dos CDs variam. Os termos do 
seu CD são determinados exclusivamente pelo 
Emissor do seu CD. Uma penalidade de retirada 
antecipada pode ser aplicada. Os custos e taxas 
serão descritos no Suplemento de Preços e na 
Divulgação “Truth in Savings” fornecida pelo emissor. 

1 Os ETFs também possuem taxas embutidas que são cobradas pelo gerente.
2 Alguns American Depositary Receipts (ADRs) estão sujeitos a taxas de serviço periódicas cobradas pelo banco depositário. 
3 Os CDs intermediados não são, direta ou indiretamente, obrigações do Banco do Brasil Securities ou de qualquer de suas afiliadas. 
Yankee CDs são certificados de depósitos emitidos nos Estados Unidos por uma filial ou agência de um banco estrangeiro. Os Yankee 
CDs não são segurados pela FDIC e podem ser emitidos por uma afiliada do Banco do Brasil Securities. 

https://www.nfa.futures.org/
https://www.sipc.org/
https://www.finra.org/
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Opções listadas 
Contrato de opções liquidado através do “Options Clearing Corporation” que são 
negociadas em bolsas de opções. Você paga uma comissão calculada com base 
no valor principal da transação e no número de contratos comprados ou 
vendidos. 

Compra e venda de opções - $ 4,00 
por contrato com um mínimo de $ 
75,00 por ordem  

Fundos mútuos 
Fundos que consistem em uma carteira de ativos que buscam 
atender a um objetivo de investimento pré-definido e são 
administrados por um Gestor de Fundos. Todos os fundos 
mútuos carregam despesas operacionais embutidas que afetam 
o retorno do fundo. Diferentes classes de fundos podem
acarretar diferentes taxas de serviço e administração. Você
pode encontrar essas taxas, incluindo as despesas operacionais
do fundo, no prospecto do fundo e nos materiais de oferta.

Taxa de entrada cobrada de acordo com o valor 
investido e classe do fundo: 
3.5% ($5,000 - $49,999) 
3.0% (50,000 - $99,999) 
2.5% ($100,000 - $249,999) 
2.0% ($250,000 - $499,999) 
1.0% ($500,000 - $999,999) 
0.5% ($1,000,000 and above) 

Produtos Estruturados 
Dependerá do acordo firmado entre o BBS e o emissor correspondente 
para a emissão específica. A taxa pode ser um desconto no preço de 
emissão ou uma taxa separada cujo emissor pagará ao BBS. 

Notas estruturadas – acréscimo/decréscimo 
não deve exceder 1,5% do preço de 
emissão 

Home Broker fee4: $38.50 por transação 

Taxa para transferência eletrônica: $ 20,00 

Execução, compensação, liquidação e saldo de crédito livre em mercado ou moeda estrangeira (não 
americana): As taxas de serviço internacional cobradas pela Pershing LLC são repassadas aos clientes como são. 

As taxas de margem5 da conta serão cobradas sobre o saldo 
devedor líquido de acordo com o PBLR (Taxa básica de 
empréstimo da Pershing). 

2.75% ($0 - $9,999) 
2.00% ($10,000 - $29,999) 
1.50% ($30,000 - $49,999) 
0.75% ($50,000 and above) 

BBS é uma corretora de apresentação, com a Pershing LLC atuando como corretora de compensação. É importante para 
nós que você entenda as tarifas que estão associadas à sua conta de investimentos. 

As taxas estão sujeitas a alterações. O BBS pode, a seu critério, cobrar ou descontar taxas em relação aos serviços 
prestados. Em alguns casos, algumas dessas taxas podem ser dispensadas. Além disso, certas taxas cobradas por 
custodiantes e/ou agentes relacionadas aos valores mobiliários mantidos em sua conta, podem ser repassadas a você. 

O Banco do Brasil Securities LLC (“BBS”) é uma corretora registrada com o SEC  e membro da FINRA, SIPC e NFA. O 
BBS é uma subsidiária integral do Banco do Brasil S.A. Este documento é apenas para fins informativos e não deve ser visto como um 
conselho de investimento ou uma recomendação sobre qualquer título ou curso de ação em particular. O BBS não oferece 
consultoria jurídica, tributária ou contábil. Se você tiver alguma dúvida sobre essas taxas, entre em contato com o seu 
Executivo Financeiro ou ligue para o número que consta em seu extrato de conta. 

4 Home Broker - a negociação online é oferecida através do NetXInvestor, uma plataforma de investidor online disponibilizada pela 
Pershing LLC, membro FINRA, NYSE, SIPC, uma subsidiária do The Bank of New York Mellon Corporation. 
5 Taxas de margem - As taxas de margem aplicadas a saldos devedores líquidos fora dos EUA não são as mesmas. Cada moeda, 
exceto o dólar americano, é cobrada em sua própria sobretaxa padrão que é adicionada ao PBLR (Pershing Basic Lending Rate). 

https://www.finra.org/
https://www.sipc.org/
https://www.nfa.futures.org/
https://www.nfa.futures.org/
https://www.sipc.org/
https://www.finra.org/
https://www.sec.gov/

