Solicitação de Transferência de Custódia de Títulos e
Valores Mobiliários

Banco Safra S.A.
CNPJ 58.160.789./0001-28

I. Identificação do Cliente
Nome/Razão Social

CPF/CNPJ

Endereço

Cidade

Dados Bancários:
Banco Safra S.A.

Agência nº

Estado

Conta Corrente nº

II. Identificação do Agente de Custódia
Agente de Custódia - Cedente
Agente de Custódia - Cessionário
III. O Cliente autoriza o Agente Custódia - Cessionário a receber em custódia os títulos relacionados abaixo
(“Títulos”), de titularidade do Cliente¹
Título

Quantidade

Data de Aquisição

Preço Unitário de Aquisição
(R$)

¹ É obrigatória a apresentação da nota de negociação dos Títulos ou de documento equivalente fornecido pelo Agente de
Custódia – Cedente

IV. Motivo da Transferência: mesma titularidade em outra instituição
A transferência dos Títulos ora solicitada e as informações fornecidas no item III acima são de exclusiva e total
responsabilidade do Cliente, de forma que o Agente de Custódia - Cessionário atuará apenas como custodiante dos
Títulos, não implicando, portanto, em (i) julgamento sobre a qualidade dos Títulos, (ii) garantia com relação às expectativas
de retorno do investimento e/ou do valor principal investido nos Títulos, e (iii) responsabilidade pela verificação, origem,
autenticidade, existência, validade, eficácia ou regularidade dos Títulos. Por conseguinte, fica isento o Agente de Custódia Cessionário de qualquer responsabilidade por eventuais prejuízos, de qualquer natureza, em que o Cliente venha a incorrer
em virtude da negociação e da manutenção da titularidade dos Títulos. O Cliente declara, ainda, (i) estar ciente que para
transferências onde se mantém a titularidade dos Títulos, os proventos disponíveis de tais Títulos também serão
transferidos, e (ii) os recursos utilizados para a aquisição dos Títulos não são provenientes, direta ou indiretamente, de
infração penal, nos termos da lei n.º 9.613, de 03 de março de 1998, conforme alterada.
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V. Encargos decorrentes da Custódia de Títulos de Terceiros
Pela prestação dos serviços de custódia de Títulos de Terceiros, conforme a definição abaixo, o Banco Safra S.A., na
qualidade de Agente de Custódia – Cessionário, cobrará do Cliente uma taxa com base na tabela e na fórmula de cálculo
abaixo:
Valores de Posição de Custódia, expressos em R$
0
a
1.000.000,00
1.000.000,01
a
5.000.000,00
5.000.000,01
a
10.000.000,00
Acima de 10.000.000,01

Taxa de Custódia (% a.a.)
0,30
0,15
0,10
0,05

Por “Ativos de Terceiros” entende-se todo e qualquer título de renda fixa cujo emissor não seja uma entidade integrante do
Grupo Safra. O valor a ser cobrado do Cliente a título de custódia de Ativos de Terceiros será calculado de acordo com a
fórmula abaixo (“Valor da Custódia”):
, onde:
PC = valor, expressos em reais, da posição atualizada de custódia no Banco Safra de Ativos de Terceiros de titularidade
do Cliente, apurado no último dia útil de cada mês;
i = Taxa de Custódia, expressa em um percentual ao ano (base: 252 dias úteis); e
dut= total de dias úteis do período de apuração.
A Taxa de Custódia será apurada mensalmente, devendo ser paga pelo Cliente nos dias 10 de janeiro e 10 de julho
(pagamento semestral) de cada ano.
Nos termos da Lei nº 12.741/2012, o seguinte custo tributário aproximado influencia no % da Taxa de Custódia:
(i) Tarifas, Taxas de Administração, Leasing, e Demais Serviços: PIS: 0,65%; COFINS: 4,00%; ISS: de 2% a 5%
(ii) IOF Operações de Títulos e Valores Mobiliários: entre 0% e 1% ao dia1
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Nos termos da legislação vigente, o Custo Efetivo da Transação é informado em todos os contratos de crédito; o IOF incidente sobre operações de câmbio,
seguros e títulos e valores mobiliários é informado nos respectivos contratos.
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