
REGRAS E PARÂMETROS DE ATUAÇÃO

Nosso objetivo é acabar com a complexidade e por isso tentamos deixar nossas Regras e
Parâmetros de Atuação o mais simples possível – mas, caso ainda tenha dúvidas, nossos
canais de atendimento indicados abaixo estão à sua disposição.

Este termo define as regras e parâmetros de atuação adotados pelo Nubank na atividade de
intermediação de operações com títulos e valores mobiliários realizadas pelo Nubank. Por
favor, leia-o atentamente antes de realizar seus investimentos.

1. Definições
1.1. Bacen - é o Banco Central do Brasil.
1.2. Cliente ou Você - é a pessoa física que adere ao Termo de Intermediação e em

nome da qual são efetuadas operações com valores mobiliários.
1.3. Conta do Nubank – é a sua conta de pagamento pré-paga gerenciada pela Nu

Pagamentos S.A., CNPJ no 18.236.120/0001-58, com sede na Rua Capote
Valente, no 39, CEP 05409-000, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

1.4. CVM - é a Comissão de Valores Mobiliários
1.5. Nubank – é quem faz a intermediação de operações em mercados

regulamentados de valores mobiliários: a Nu Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda., com sede na Rua Capote Valente, 120, Pinheiros, cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 39.544.456/0001-58.

1.6. PIN - senha de 4 dígitos cadastrada, pessoal e intransferível que deve ser
mantida em sigilo por Você.

1.7. Termo de Intermediação - Termo celebrado entre o Nubank e seus Clientes.
Define as condições gerais aplicáveis à intermediação de operações com títulos
e valores mobiliários realizadas pelo Nubank.

1.8. Ordem - ato pelo qual Você determina, via aplicativo de celular, que o Nubank
que negocie operações com títulos e valores mobiliários, em seu nome e nas
condições especificadas.

1.9. Instrução CVM 539 - Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013,
conforme alterada, da Comissão de Valores Mobiliários.

1.10. Questionário de Avaliação do Perfil do Investidor - Possibilita a análise
apropriada da sua situação financeira, objetivos de investimento, nível de
experiência e conhecimento e apetite ao risco.



2. Cadastro de Clientes
2.1. Para início das operações você deverá (i) possuir Conta do Nubank; (ii) fornecer, via

aplicativo, todas as informações cadastrais solicitadas; e (iii) aderir ao Termo de
Intermediação.

2.2. A sua liberação para transmissão de Ordens ocorrerá após o Nubank analisar e a
aprovar as informações que Você encaminhar no momento do cadastro e o
cumprimento dos requisitos acima.

2.3. Você deverá manter todas as suas informações cadastrais atualizadas e
informar ao Nubank quaisquer alterações, no prazo de 10 (dez) dias a contar da
referida alteração.

3. Adequação do Perfil do Investidor
3.1. Para definição do seu perfil de risco, o Nubank usará como base a Análise de Perfil do

Investidor a ser realizada junto à Você. O objetivo é identificar a adequação dos
investimentos em relação aos seus objetivos, sua situação financeira e conhecimento
sobre produtos de investimentos, atendendo principalmente a Instrução CVM 539 e
demais regras aplicáveis.

3.2. As informações serão declaradas por Você através do preenchimento do Questionário
de Avaliação do Perfil do Investidor. Você atesta que todas as informações ali
colocadas são corretas, verídicas, precisas e atuais.

3.3. Caso Você não preencha o Questionário de Avaliação do Perfil do Investidor, seu
cadastro poderá ser concluído, porém Você não conseguirá realizar Ordens.

4. Transmissão de Ordens
4.1. As Ordens deverão ser transmitidas exclusivamente por Você através de aplicativo de

celular e serão consideradas como escritas.

4.2. As Ordens poderão ser transmitidas por Você a qualquer horário e caso sejam feitas
após o horário limite de aplicação do produto terão validade para o próximo dia útil
admitido para negociação.

4.3. As informações sobre os horários para envio de Ordens para cada produto estão
disponíveis no aplicativo.

4.4. O Nubank não aceita a transmissão de Ordens por procurador ou representante
e não atua com prepostos, incluindo agentes autônomos de investimento.

4.5. Os sistemas eletrônicos, por serem conectados a uma rede de telecomunicações,
estão sujeitos a interrupções, atrasos, bloqueios, e à ocorrência de falhas dos
equipamentos receptores ou transmissores das informações, podendo impedir ou
prejudicar o fluxo de Ordens ou de informações atualizadas. Nestas hipóteses, o
Nubank não se responsabiliza por eventuais  perdas ou danos.

4.6. Salvo em situações excepcionais e a exclusivo critério do Nubank, não serão acatadas
Ordens verbais.

4.6.1. São consideradas Ordens verbais aquelas recebidas pelo telefone 0800 608
6236, as quais terão a mesma validade que as escritas, passando a existir e



gerar efeitos a partir do seu recebimento pelo Nubank. Caso necessário, o
Nubank poderá solicitar uma confirmação da Ordem assinada, acompanhada
de documentos pertinentes.

5. Execução de Ordens
5.1. O Nubank executará as operações envolvendo títulos e valores mobiliários

conforme as Ordens dadas por Você.

5.2. Antes da emissão da Ordem Você deverá ter disponível em sua Conta do
Nubank recursos financeiros suficientes para a efetivação da operação
desejada.

5.3. O saldo da sua Conta do Nubank será considerado como valor disponível para
emissão de Ordens.

5.4. Por meio do aplicativo Você poderá acompanhar o andamento e a confirmação de
execução das suas Ordens.

5.5. As Ordens serão consideradas como executadas mediante a apresentação à Você das
notas de investimento através do aplicativo.

5.6. O Nubank manterá arquivadas as notas de investimento, termos de adesão e
documentos relacionados às Ordens pelos prazos de guarda exigidos, podendo
disponibilizá-los aos órgão reguladores se solicitado.

6. Registro de Ordens
6.1. Todas as Ordens serão registradas e arquivadas pelo Nubank com a identificação do

horário do seu recebimento, o Cliente que as tenha emitido e as condições para a sua
execução.

7. Recusa, Cancelamento e Alteração de Ordens
7.1. O recebimento e a execução da sua Ordem, podem ser atrasados ou impedidos

em algumas situações, por exemplo, se houver inexatidão ou insuficiência de
dados da Ordem, na falta de documentos relacionados à Ordem ou na
impossibilidade de operação dos títulos ou valores mobiliários, sendo que, para
determinados casos não haverá responsabilidade por parte do Nubank.

7.2. O Nubank, em regra, não fará restrições ao recebimento ou execução de Ordens que
estejam de acordo com os termos estabelecidos nestas Regras e Parâmetros de
Atuação e no Termo de Intermediação. Contudo, o Nubank poderá se recusar a
receber ou executar, Ordens, ou ainda, cancelar aquelas eventualmente pendentes:

(a) Caso o seu cadastro esteja desatualizado;
(b) de Clientes que se encontrem impedidos de operar no mercado de valores

mobiliários;
(c) sempre que verificar indícios de atos ilícitos ou contrários à Legislação

Aplicável, irregularidades, práticas voltadas à criação de condições artificiais de
preços, ofertas ou demandas no mercado, manipulação de preços, operações
fraudulentas, uso de práticas não equitativas e/ou incapacidade financeira do
Cliente.



7.3. Não será possível a alteração ou cancelamento de Ordens para as negociações que
tenham como objeto fundos de investimento .

8. Liquidação das Ordens
8.1. A Conta do Nubank será utilizada para a realização dos débitos e créditos

relativos às suas Ordens, por isso Você deverá mantê-la regular.

8.2. Antes da emissão da Ordem Você deverá ter disponível em sua Conta do
Nubank recursos financeiros suficientes para a efetivação da operação
desejada.

8.3. O saldo da sua Conta do Nubank será considerado como valor disponível para
emissão de Ordens.

8.4. Poderão ser debitados da sua Conta do Nubank, conforme o caso, custos
operacionais, taxas regulamentares ou tributos relacionados às Ordens.
Podendo, ainda, ser creditados proventos, correção monetária e juros ou
quaisquer outros valores que devam ser pagos para Você.

8.5. Para mais informações acesse o Contrato da Conta do Nubank disponível no
site.

9. Remuneração
9.1. O Nubank não cobrará qualquer valor a título de remuneração pelos serviços de

intermediação de títulos e valores mobiliários.

10. Condições Gerais
10.1. O Nubank deverá:

(a) Atuar com boa fé, diligência e lealdade na condução de suas atividades;
(b) zelar pela integridade e regular funcionamento do mercado, inclusive

quanto à seleção de clientes;
(c) Agir com diligência e lealdade em relação aos clientes;
(d) Manter registro de todas as movimentações financeiras de seus clientes;
(e) Suprir seus clientes com as informações sobre os produtos oferecidos e

seus riscos;
(f) Suprir seus clientes com as informações e documentos relativos aos

negócios realizados;
(g) Monitorar continuamente as operações intermediadas;
(h) Informar à CVM sempre que verifique a ocorrência ou indícios de

violação da legislação que incumba à CVM fiscalizar, no prazo máximo
de 5 (cinco) dias úteis da ocorrência ou identificação.

10.2. O Nubank estabeleceu regras, procedimentos e controles internos a fim de
prevenir que os interesses dos clientes sejam prejudicados em decorrência de
conflitos de interesses, tais quais:

(a) identificar quaisquer conflitos de interesses que possam surgir entre o
Nubank e seus Clientes, ou entre os Clientes;

(b) executar, diante de uma situação de conflito de interesses, a operação,
em nome do clientes, com independência; e



(c) estabelecer mecanismos para informar ao Clientes que está agindo em
conflito de interesses e as fontes desse conflito, antes de efetuar uma
operação.

10.3. Para solução de eventuais conflitos relacionados a estas Regras e Parâmetros
de Atuação, para pedidos de cancelamento, reclamações e sugestões, Você
poderá entrar em contato com o Nubank através do telefone 0800 591 2117
(disponível 24 horas por dia, nos 7 dias da semana). O Nubank coloca ainda a
sua disposição o "Fale com a gente" através do e-mail
meajuda@nubank.com.br. Após os contatos a esses canais de atendimento, se
Você ainda não se sentir satisfeito com as soluções apresentadas por esses
canais, Você poderá recorrer à Ouvidoria: 0800 887 0463 (que funciona em dias
úteis, das 9h às 18h, horário de Brasília).

Os termos destas Regras e Parâmetros de Atuação poderão ser alterados unilateralmente pelo
Nubank, sendo certo que eventuais alterações serão formalmente comunicadas aos Clientes por
e-mail ou disponibilizadas no site.


