A lista abaixo representa todos os custos máximos (tarifas e encargos
públicos) que são cobrados, para clientes residentes no Brasil, pela
Stake, reguladores e parceiros. Os valores exatos serão informados no
momento das transações, quando diferentes do abaixo.

Todos os valores estão em dólares (USD).
CUSTO

VALOR

DESCRIÇÃO

Corretagem

$0

A Stake não cobra corretagem em suas operações.

Stake Black

$9 por mês ou $90 por ano

Custo para acessar sua conta no plano Stake Black.

Spread cambial

1.6% do câmbio comercial
Spot, com um mínimo de $2
por transferência

Este é o custo máximo / spread que será incluído na cotação de câmbio oferecido
na transferência dos recursos entre Reais e Dólares Norte Americanos. Este valor já
está incluído na cotação apresentada, e inclui todos os custos de registro. Este valor
não inclui a cobrança do IOF.

Tarifa para Instant Transfer

0.7%

A tarifa para Instant Transfer (transferência instantânea) será cobrada somente
quando o cliente solicitar. Com o Instant Transfer, o valor será adicionado ao seu
Poder de Compra logo após a confirmação do câmbio da sua transferência, desde
que recebido até às 14h (horário de Brasília).

Formulário de Impostos EUA

$2

Custo inicial (uma vez apenas) para envio do formulário obrigatório para investidores
não residentes nos EUA (W8-Ben, W8-Ben-E ou W9-Ben)

Depósitos via contas
em USD (Non-Stake
USD accounts)

$5

Este valor será cobrado somente quando os recursos de sua conta vierem de uma
outra conta que não via nosso processo de câmbio integrado, através da Plataforma
Stake.
Este custo cobre a necessidade adicional de nossos parceiros com a reconciliação
financeira e procedimentos necessários para coibir lavagem de dinheiro (AML).

Tarifa SEC

$0.051 para cada US$10,000
em venda de ativos

Esta tarifa foi imposta pela SEC (Securities and Exchange Commission, dos EUA
durante o “Securities Exchange Act”de 1934, para financiar o custo do governo dos
EUA com a SEC e sua atuação perante o mercado.

Tarifa TAF

$0.000119 por ação, com um
máximo de $5.95 por
transação

Esta e uma tarifa da FINRA ("Financial Industry Regulatory Authority”), uma entidade
governamental dos EUA, para financiar suas atividades.

Transferência de ações
de outra corretora

Todas as corretoras gratuito

Este é o custo para transferir suas posições de outra corretora para a Stake. A Stake
aceita transferências via ACATs ou DTC. Não esqueça de verificar as tarifas que sua
corretora atual possa cobrar.

Transferência para outra
corretora

$200 por conta para ACATS
ou DTC. O valor para DTC
inclui até 4 posições.

Este é o custo para transferir suas posições da sua conta Stake para outra corretora.
As corretoras aceitam transferências via ACATs ou DTC. Não esqueça de verificar as
tarifas que sua outra corretora possa cobrar.

Posições adicionais para
transferências DTC terão custo
de $50 por posição.

Tarifas de ADR

$0.01 - $0.03 por ação por
trimestre

Estas tarifas são cobradas periodicamente pelo banco custodiante das ADRs.
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