
 

 

Uma comunidade on-line onde investidores individuais podem 
confirmar experiência, ganhar conhecimento e ter acesso a recursos 
para acumular riqueza 

FORMULÁRIO DE TRANSFERÊNCIA DE CONTA DE CLIENTE 

 
 

 
Tipo de conta: 

Firma Corretora Individual, Conjunto, 
Propriedade, Fundo Fiduciário, 

Nº da Liquidação Nº da Corretora Título da Conta

 Outro (descrever) 

    
 

Nome e endereço da Firma Corretora 

 

 
 

0824  DriveWealth, LLC 

97 Main Street, Second Floor Chatham, New Jersey 07928 

Liquidado através de: 
Industrial and Commercial Bank of China Financial Services 

LLC 1633 Broadway, 28th Floor New York, NY 10019 

Atendimento ao cliente: 

800-461-2680 

 

Por favor, indique se trata-se de uma transferência/recebimento total de conta (vide seção A) ou transferência parcial de conta (vide seção B)   
   Por favor, forneça a aprovação (vide seção C) 

 
 

A. Transferência/recebimento total de conta 

Por favor, receba a totalidade minha conta de valores mobiliários da Corretora indicada acima e envie a ela o saldo de débito ou aceita 

o saldo de crédito na minha conta de valores mobiliários. 

Por favor, transfira a totalidade da minha conta de valores mobiliários à Firma Recebedora indicada acima, que foi autorizada por mim 

a fazer, a vocês, o pagamento do saldo de débito ou receber o pagamento do saldo de crédito da minha conta de valores mobiliários. 

Compreendo que, à medida em que algum ativo da minha conta de valores mobiliários não for imediatamente transferível, com ou sem 

penalidades, estes ativos podem não ser transferidos dentro dos prazos exibidos pela Regra 11870 da NASD ou regra semelhante da NYSE 

ou outra autoridade examinadora designada.  Todas as transferências estão sujeitas às leis e regras da NSCC. 

Salvo se indicado o contrário nas instruções abaixo, autorizo a vocês liquidarem quaisquer ativos de fundos de mercado monetário proprietários 

não transferíveis que façam parte da minha conta de valores mobiliários e transferir o saldo de crédito resultante à Firma Recebedora.   

Compreendo que vocês entrarão em contato comigo com relação à disposição de quaisquer ativos na minha conta de valores mobiliários que 

não sejam transferíveis.   Caso haja certificados ou outros instrumentos da minha conta de valores mobiliários em sua posse física, solicito 

transferi-los em tempo e forma, inclusive afixando todas as isenções fiscais necessárias, para permitir que a Firma Recebedora os transfira em 

seu nome para finalidade de venda, quando e conforme indicado por mim. Instruo a vocês, ainda, que cancelem todas as ordens em aberto da 

minha conta de valores mobiliários dos seus registros. 

Afirmo que destruí ou devolvi a vocês quaisquer cartões de crédito/débito e/ou cheques não utilizados emitidos a mim em relação a minha conta 

de valores mobiliários. 

 
B. Transferência parcial de conta (receber/entregar) 

 

Por favor, receba ou entregue os valores mobiliários/fundos conforme 
indicado.    Receber:    

Valores mobiliários a serem recebidos/entregues: 

Entrega:    

 

Número de cotas Descrição do valor mobiliário Símbolo / Cusip 

   
   
   

 

Por favor, transfira os valores mobiliários conforme indicado abaixo. Compreendo que, à medida em que algum ativo da minha conta de 

valores mobiliários não for imediatamente transferível, com ou sem penalidades, estes ativos podem não ser transferidos dentro dos prazos 

exibidos pela Regra 11870 da NASD ou regra semelhante da NYSE ou outra autoridade examinadora designada.  Todas as transferências estão 

sujeitas às leis e regras da NSCC. 

 
C. Aprovação do cliente: 

 
 

   

Assinatura do cliente Identificação Fiscal ou Nº do Seguro Social Data 

 _           

Assinatura do cliente (se em conjunto) Identificação Fiscal ou Nº do Seguro Social  Data 

 
Por favor, anexe uma cópia da declaração de atividade em conta mais recente do cliente. 

---------------------------------------------------------------------------PARA USO SOMENTE PELA CORRETORA--------------------------------------------------------------------
------------ 

Para uso somente no escritório: Data de preenchimento do formulário:     /    / Preenchido por (iniciais): _ 

DriveWealth, LLC   97 Main Street, Second Floor,   Chatham, New Jersey 07928 

Firma Recebedora Firma Recebedora (DriveWealth LLC)  
Nº da Liquidação Nº da conta Nome/endereço da firma recebedora Contato 

 



ACAT140901 support@DriveWealth.com  FAX +1 973 998 5302 

mailto:support@drivewealth.com

