
 
This represents the fees that we charge as part of the Stake platform. The exact fee amount will be provided to customers 
before any transfer is confirmed. 
 
All fees are in USD. 
 

Fee   Amount  Description 

Trading Fees  $0  No brokerage fees on trades on Stake. 

Stake Black  $9 per month (free until Jan 
2021) 

Cost to access Stake Black 

FX Fee  2.0% of Spot FX rate   This is the fee charged on fund transfers in and out of your Stake 
account between currencies. 

Fast Transfer Fee  0.7%   The Fast Transfer Fee is charged on the funding amount. Fast 
Funding provides cleared funds for the same day when funds 
are received before 2:00 pm (Brasilia Time). 

Non-Stake USD 
Transfers 

$5  Applies to USD transfers into your account not initiated by 
Stake’s FX partner or on the Stake platform. 
 
This covers third party costs for reconciliation and AML checking 
on all incoming transfers by our broker-dealer partner.  

SEC Fee  $0.221 per US$10,000 of sale 
proceeds 

An SEC Fee for the costs involved in their regulation of equity 
dealers and the equities market. 

TAF Fee  $0.000119 per share with a 
per-transaction cap of $5.95 

A fee to support FINRA (a US regulatory body) fee to support 
them operate on a cash-flow neutral basis. 

Share Transfers In 
from another broker 

ACATS - Free 
DTC - $15 per position 

This is the fee to transfer your shares from another broker to 
Stake. Brokers accept share transfers either via ACATS or DTC. 
Please check with your current broker to understand their 
charges. A sufficient cash balance is required in your Stake 
account to commence the transfer. 

Share Transfers Out to 
another broker 

ACATS - $100 
DTC - $15 per position 

This is the fee to transfer your shares from Stake to another 
broker. Brokers accept share transfers either via ACATS or DTC. 
Please check with your current broker to understand their 
charges.  

ADR Fees  $0.01 - $0.03 per share per 
quarter 

These are periodic fees intended to compensate the agent bank 
that is providing custodial services on behalf of the ADR. 
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A lista abaixo representa todas os custos (tarifas e encargos públicos) que são cobrados 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 (grátis até 
janeiro/2021) 

Custo para acessar sua conta no plano Stake Black. 

Spread cambial  2.0% do câmbio comercial 
Spot  

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 Fast 
Transfer 

0.7%  A tarifa para Fast Transfer (transferência rápida) será cobrada 
somente quando o cliente solicitar. Com o Fast Transfer, seus 
recursos chegarão em sua conta no mesmo dia útil, desde que 
os valores sejam recebidos até às 14:00 hs (horário de Brasília) 
na conta de nosso parceiro de câmbio. 

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  $0.221 para cada US$10,000 
em venda de ativos 

Esta tarifa foi imposta pela SEC (Securities and Exchange 
Commisson, 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 é uma tarifa da FINRA (Financial Industry Regulatory 
Authority”), uma entidade governamental dos EUA, para financiar 
suas atividades. 

Transferência de 
ações de outra 
corretora 

ACATS - $0 (sem custo) 
DTC - $15 por posição 

Esta 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. É necessário ter fundos na sua conta Stake antes de 
iniciar a transferência de sua posição ou carteira. 

Transferência para 
outra corretora 

ACATS - $100 
DTC - $15 por posição 

Esta 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. 

Tarifas de ADR  $0.01 - $0.03 por ação por 
trimestre 

Estas tarifas são cobradas periódicamente pelo banco 
custodiante das ADRs. 
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