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Glossário
Esse documento tem por finalidade fornecer uma breve descrição do departamento e suas funções.
Cada descrição deverá ter, no máximo, duas a três frases.
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Apex Corretagem - Perguntas Frequentes
Que é Apex Clearing Corporation?

Apex Clearing é uma corretora e custodiante para sua conta de títulos nos Estados Unidos. Apex
Clearing é uma corretora com registro na FINRA (Financial Industry Regulatory Authority), autoridade
Americana reguladora do mercado financeiro norte americano e membro da SIPC (Securities
Investor Protection Corporation), órgão de proteção ao investidor. Para mais informações, consulte o
nosso formulário CRS, FINRA Broker Check e as Divulgações da Apex.

Contas

Que tipo de contas estão disponíveis?

Contas individuais estão disponíveis para os clientes do Banco Inter tomarem as suas próprias decisões
de investimentos no mercado acionário dos Estados Unidos.

Enviei um pedido de abertura de conta, qual é o proximo passo?

Uma vez que a sua conta for aprovada, você pode transferir valores e escolher seus investimentos. Por
favor, consulte a seção do aplicativo sobre o mercado dos EUA para obter mais informações.

Vocês oferecem margin trading?

No momento não oferecemos operações de Margem.

Vocês oferecem option trading?

No momento não oferecemos operações de Opções.

Vocês oferecem mutual fund ou bond trading?

No momento não oferecemos Fundos Multimercado ou Títulos na plataforma do Banco Inter.

Vocês oferecem consultoria?

Não, no momento não oferecemos consultoria.

Meu dinheiro e investimentos estão seguros?

Apex é membro da Securities Investor Protection Corporation (SIPC), e sendo membro da SIPC sua
conta é protegida no caso de falência ou liquidação da corretora. O limite do SIPC cobre até $500.000
em títulos, dos quais $250.000 podem ser em dinheiro. Entretanto lembramos que todos os
investimentos são passíveis de riscos e perda. Importante ressaltar que a SIPC não oferece proteção
contra perdas de valores de mercado de seus investimentos.

Taxas

Vocês cobram comissões?

O Banco Inter oferece aos seus clientes acesso à operações de compra e venda de títulos livres de
comissões em mais de 4.000 Ações e ETFs (Exchange Trade Funds).
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Funding

Como faço para depositar fundos em minha conta?

Basta transferir fundos de sua conta do Banco Inter para investir em títulos dos EUA.

Quando minha transferência estará disponível para investir em títulos dos EUA
Na maioria dos casos, as transferências de fundos estarão disponíveis para investimento em títulos nos
EUA no mesmo dia, se enviadas até às 16:00 horas ET (04:00 PM, Eastern Time zone). Por favor,
verifique a diferença de fuso horário entre o Brasil e os EUA.

Vendi uma ação, quando posso transferir os meus fundos de volta para a minha conta
no Banco Inter?
As liquidações de vendas de ações são realizadas no prazo de dois dias úteis após a data da venda
mais conhecido como D+2. Uma vez que os rendimentos em dinheiro de uma negociação de ações
sejam liquidados e refletidos como fundos disponíveis para saque, você pode iniciar a transferência
desses valores. Os pedidos de transferência de fundos são processados no mesmo dia até as 16:00
horas nos dias úteis no horário da costa leste (Nova Iorque). Por favor, verifique a diferença de fuso
horário entre o Brasil e os EUA.

Informações Adicionais
Em quais títulos posso investir?

Você pode investir na maioria das ações e títulos listados nas Bolsas de Valores Americanas e ETFs nos
EUA.

Como faço para investir em ações?

Adicione fundos à sua conta e depois acesse a interface de negociação no aplicativo do Banco Inter.

Qual preço eu pagarei ao comprar um valor em dólar de uma ação?

As ordens de compras são processadas durante o horário normal de funcionamento dos mercados nos
EUA. Uma ordem de compra instrui o corretor a comprar ou vender títulos para sua conta ao preço do
mercado vigente. Sua ordem de compra ou venda permanece válida durante o dia da sua instrução e,
geralmente, resulta na compra ou venda imediata da totalidade das ações em questão, desde que as
ações estejam sendo negociadas e as condições de mercado assim o permitam.

Posso investir uma determinada quantia em dólar em uma ação mesmo que essa
quantia não seja suficiente para comprar o valor total dessa ação?

Sim - você pode colocar um pedido para comprar um valor em dólar de um título. O sistema irá concluir o
seu pedido na totalidade ou em partes fracionadas de uma ação. O investimento mínimo para esse tipo
operação é de US$ 5.00 (cinco dólares americanos).
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Quando minha ordem de compra será executada?

O funcionamento do mercado acionário americano vai de segunda à sexta-feira, das 09:30 às 16:00
horas sempre horário da costa leste americana (favor sempre verificar a diferença de fuso horário entre
Brasil e EUA). As ordens de compra ou venda podem ser colocadas à qualquer momento mas serão
executadas somente dentro do horário normal de funcionamento como informado acima (horário de
Nova Iorque).

Eu coloquei minha ordem mas as Bolsas ainda estão fechadas. Quando minha ordem
será executada?
As ordens colocadas quando as bolsas estiveram fechadas ficarão como “ordens pendentes” até que
sejam totalmente processadas no sistema antes da abertura dos mercados no próximo dia útil. É
importante que você verifique o status da sua ordem antes dos mercados abrirem no próximo dia útil.

Minha ordem foi rejeitada, o que isso significa?

Se um pedido for rejeitado, você receberá uma notificação imediatamente ou na tela de status do pedido.
Os motivos mais comuns para pedidos rejeitados são:

• Sua conta pode não ter fundos suficientes para cobrir a sua ordem de compra. Nesse caso, verifique
seu saldo disponível e adicione fundos, se necessário.
• Sua conta pode estar restrita para novas compras. Entre em contato conosco para verificar o que está
ocorrendo.
• O símbolo está inválido ou foi inserido incorretamente. Verifique o símbolo na seção de pesquisa do
aplicativo.

O que é um dividendo?

Dividendo é a distribuição de uma parte dos lucros de uma empresa para seus acionistas. O pagamento
do dividendo é decidido pelo conselho de administração da companhia.

A ação que possuo paga dividendos, quando vou recebê-los?

Para registrar o direito a um dividendo, as empresas estabelecem datas-chave associadas ao
pagamento de dividendos aos acionistas. A “data de registro” estabelece os detentores de uma ação
com direito a receber o pagamento de dividendos. A “ex-date” é a data em que o preço do título é
reduzido pelo valor do dividendo para refletir o valor do dividendo sendo pago. A “data de pagamento” é
a data em que os investidores recebem o pagamento de dividendos em sua conta. Se você possui uma
ação antes da “ex-date” de um dividendo então, normalmente, você receberá o dividendo na “data de
pagamento”.

Ganhos e Perdas
O que é um ganho ou perda não realizado?

Um ganho não realizado é um aumento no valor de um ativo ou investimento que um investidor detém,
mas que ainda não foi vendido como, por exemplo, uma posição em aberto de ações.
Uma perda não realizada é a redução no valor de um ativo ou investimento que o investidor detém, mas
que ainda não foi vendida como, por exemplo, uma posição de ações abertas.
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Como determino meu ganho ou perda em meus investimentos?

Para determinar se você obteve um ganho ou perda, você pode subtrair o custo total de compra do
investimento pelo total apurado na hora da venda. Se o produto da venda exceder o custo original do
investimento, será um ganho. Se o produto da venda for menor do que o custo original, será uma perda.

Com qual frequência posso negociar ou investir?

Exigimos que o dinheiro esteja disponível em sua conta antes de colocar ordens para investir em títulos
dos Estados Unidos. Na maioria dos casos, desde que tenha recursos disponíveis em sua conta, você
pode comprar e vender títulos no mesmo dia.

O que é um aviso de boa fé ou violação?

As contas à vista são regidas pelas regras de liquidação dos mercados de valores mobiliários dos
Estados Unidos. Quando você vende um título em uma conta à vista, os fundos aparecerão disponíveis
imediatamente, no entanto, eles não “liquidam” por 2 dias úteis após a data da negociação. Ao usar o os
recursos de uma venda recente de ações que ainda não atingiu a data de liquidação, você concorda, de
"boa fé", em manter o título recém-adquirido por, pelo menos, após a data de liquidação da venda
anterior. Se você vender o título recém-adquirido antes da data de liquidação original, isso irá gerar uma
violação de boa fé. Mais de 3 violações de boa fé em um período de 12 meses podem resultar em
restrição ou encerramento da conta.

Impostos
O que é uma “Wash Sale”?

Uma “Wash Sale” ocorre quando você vende um título com prejuízo e, em seguida, compra esse mesmo
título ou títulos “substancialmente idênticos” dentro de 30 dias (antes ou depois da data de venda). O
valor da perda na primeira negociação não é permitido. Nesse caso, por favor, consulte um especialista
em impostos para obter mais informações.

Vocês retém impostos da minha conta?

Geralmente não há retenções de impostos sobre vendas de investimentos em uma conta, desde que as
informações fiscais W8 corretas estejam arquivadas.
Os dividendos geralmente são tributados quando recebidos em sua conta. Para obter mais informações,
consulte um especialista tributário.

Receberei um formulário fiscal para minha atividade de investimento?

Sim, se você gerar eventos de qualificação fiscal durante o ano corrente, receberá um formulário fiscal
de Apex Clearing em fevereiro do ano seguinte sendo também disponibilizado por meio do aplicativo ou
site do parceiro (o parceiro incorporará informações da API para que o cliente final possa acessar os
documentos)
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Empréstimo de títulos totalmente pago (FPSL)
O que é o programa de empréstimo de títulos totalmente pago (FPSL)?

A Apex oferece um programa FPSL (Fully Paid Securities Lending) que permite que você ganhe juros
sobre seus títulos. Quando você se inscreve no programa, você empresta seus títulos totalmente pagos
à Apex, que os empresta a outras pessoas que irão negociar seus títulos a descoberto e estão dispostas
a pagar uma taxa de juros para isso. Quando seus títulos são emprestados, você ganha uma
porcentagem dos juros pagos. Você sempre pode vender seus títulos, sem limitação. Por favor, sempre
consulte os documentos a seguir para avaliar outros riscos e considerações importantes.
• Acordo de empréstimo de valores mobiliários Apex FPSL Master (dentro da caixa de rolagem)
• Divulgações e riscos do FPSL (link) Apex FPSL

Como posso saber se minha conta está inscrita no programa de empréstimo totalmente
pagos (FPSL)?
Ainda será determinado.

Como posso saber se meus títulos estão sendo emprestados no programa de
empréstimo totalmente pago?

Os títulos de sua carteira terão um indicador quando um título estiver emprestado no programa.

Como posso saber quanto dinheiro ganhei com o programa?

Os juros ganhos em títulos que foram emprestados em sua conta são creditados na sua conta
mensalmente. Por favor, verifique sua atividade para esta informação. É importante observar que não há
garantia de que os títulos serão emprestados quando sua conta for cadastrada no programa.

Se estiver inscrito, como faço para sair do programa de empréstimo totalmente pago?
Basta nos enviar um e-mail para remover sua conta do programa.
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