TERMO DE ADESÃO CALCULADORA DE IMPOSTO DE RENDA

O serviço da calculadora de imposto de renda (“Calculadora”) auxilia o cliente na apuração dos
resultados e de imposto de renda incidente sobre operações de renda variável realizadas na
Santander Corretora. Caso o cliente tenha feito operações de renda variável em outras
instituições, a ferramenta pode não disponibilizar corretamente o total dos ganhos obtidos e
dos tributos a recolher sobre essas operações.

A Calculadora considera automaticamente as posições abertas por intermédio da Santander
Corretora a partir do momento da contratação, com exceção das seguintes operações: IPO (Da
sigla em inglês que significa “Oferta Pública Inicial”), OPA (Oferta Pública de Aquisição), sobras
de subscrição, opções flexíveis e transferência de custódia, que devem ser inseridas
manualmente pelo cliente, para que o cálculo dos impostos seja feito corretamente. Além disso,
ativos adquiridos antes da contratação da Calculadora e prejuízos a compensar também devem
ser incluídos manualmente pelo cliente, contendo as seguintes informações: posição em
custódia, custo médio dos ativos, valores de imposto de renda retido na fonte e prejuízos
acumulados a compensar.

Neste ato, o cliente declara sua ciência e adesão às Condições Gerais Aplicáveis à SubLicença
de Uso de Software ("Calculadora de IR"), disponíveis na íntegra no site da Santander Corretora
www.santandercorretora.com.br > Nossos Serviços > Calculadora de IR > Saiba mais.

São Paulo,

de

de

.

__________________________________________________________________________________

CLIENTE

__________________________________________________________________________________

SANTANDER CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Central de Atendimento: Capitais e regiões metropolitanas: 4004 3535; Demais Localidades: 0800 702 3535; e para pessoas com deficiência auditiva e de fala: 0800 723 5007 (das
9 às 18:30h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados). SAC: Reclamações, cancelamentos e informações: 0800 762 7777; para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800
771 0401; no exterior, ligue a cobrar para: +55 11 3012 3336 (atendimento 24h por dia, todos os dias). Ouvidoria: Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726
0322; para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301 (disponível das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira exceto feriados).
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