Opere na Bolsa | Taxa de Corretagem HomeBroker

Ordens via Internet (Home Broker)

Mercado
À Vista
Opções
Fracionário
Minicontratos (Dólar e Índice)
Minicontratos (Dólar e Índice) Daytrade

Corretagem
R$ 0,99*
R$ 0,99*
R$ 0,99*
R$ 0,25*

ISS 5%
R$ 0,15
R$ 0,15
R$ 0,15
R$ 0,01

Corretagem
Bruta
R$ 1,14
R$ 1,14
R$ 1,14
R$ 0,26

R$ 0,25*

R$ 0,01

R$ 0,26

*corretagem por contrato negociado.
*A promoção dos 30 dias de corretagem grátis só é válida para as novas contas e para o mercado Bovespa
(Ações e Opções)
*A promoção da corretagem R$ 0,99 é válida para o mercado Bovespa (Ações e Opções) e por tempo
indeterminado.
*Valores e taxas aplicáveis somente para operações realizadas por clientes que não possuem vínculo com
Agente Autônomo de Investimentos (AAI).
As ordens com validade superior a 1 dia, executadas parcialmente em pregões de datas distintas terão a
cobrança, apenas uma vez, da corretagem de (R$ 0,99*, R$ 1,50 ou R$ 2,90 de acordo com plano aderido
pelo cliente). Lembrando que nos casos de alteração da ordem parcialmente executada, haverá uma nova
cobrança de corretagem para cada alteração.
Nos casos de indisponibilidade do Home Broker por problemas técnicos, entre em contato com o
atendimento, pois estamos preparados para receber suas ordens. Nesses casos, será cobrada a mesma
taxa de corretagem do Home Broker, ou seja, R$ 0,99*, R$ 1,50 ou R$ 2,90 de acordo com plano aderido
pelo cliente, por ordem executada (parcial ou total).
* No exercício de opções, a corretagem será cobrada da seguinte forma:
- Cliente que exercer: será cobrado a Taxa de Corretagem via Mesa de Operações sobre o valor financeiro
da ordem.
- Cliente que for exercido: será cobrado a taxa de corretagem fixa de R$ 6,00 por negócio.
Nos casos de operações não adequadas às regras de risco da Mirae Asset, caso seja necessário uma
intervenção compulsória, será cobrada a corretagem padrão da Mesa de Operações.
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