Taxa ZERO no Tesouro Direto.
No Safra Você Pode.

Conte com o benefício que o Safra oferece na isenção da taxa de custódia para operações do
Tesouro Direto.
Por que investir em Tesouro Direto no Banco Safra?

Isenção da Taxa de
Custódia

Segurança de um banco
sólido frente às incertezas
do mercado

Atuação presencial de nossa
equipe especializada para consultoria
sempre que necessário

Para mais informações, entre em contato com o seu Gerente de Relacionamento.
Importante: permanece a cobrança da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão de 0,30% a.a. sobre o valor dos títulos. Esta mensagem tem conteúdo meramente informativo, não devendo, portanto, ser interpretada como recomendação de investimento, texto, relatório de acompanhamento, estudo ou análise sobre valores mobiliários especíﬁcos ou sobre emissores de valores mobiliários determinados,
que possa auxiliar ou inﬂuenciar investidores no processo de tomada de decisão de investimento. O conteúdo deste material é destinado exclusivamente às pessoas e/ou organizações indicadas no
endereçamento. O Grupo Safra não será responsável por perdas diretas, indiretas ou lucros cessantes decorrentes da utilização deste material para quaisquer ﬁnalidades. A decisão pelo tipo de
investimento, serviço ou produto é de responsabilidade exclusiva do cliente. Todo investimento nos mercados ﬁnanceiro e de capitais apresenta riscos e quaisquer referências a rentabilidades passadas não signiﬁcam de qualquer forma a garantia ou previsibilidade de rentabilidades futuras. As informações não devem servir de base exclusiva para qualquer tomada de decisão de investimento,
razão pela qual o Grupo Safra, aconselha fortemente que o investidor faça uma avaliação independente sobre as operações, levando em consideração sua capacidade ﬁnanceira e seus objetivos
pessoais, principalmente acerca dos possíveis riscos e benefícios que possam decorrer das operações, sem prejuízo de futura análise de adequação do produto ao perﬁl do cliente a ser, eventualmente, efetuada pelo Grupo Safra. Contratação sujeita à análise cadastral. Termos e condições podem ser alterados a qualquer momento, independentemente de aviso prévio. Consulte seu gerente
e canais de atendimento para os termos e condições aplicáveis. Trata-se de uma modalidade de investimento que não conta com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito.

Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234. De segunda a sexta-feira, das 09h00 às 21h30, exceto feriados.
Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Auditivas e Fala/ SAC Serviço de Atendimento ao Consumidor:
0800 772 5755. Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Ouvidoria (caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito/a): 0800 770 1236. Atendimento de segunda a sextafeira, das 9h às 18h, exceto feriados.

