
 

 

Solicitação de Transferência de Posição de Cotas de Fundos de Investimentos 

O formulário deve ser enviado à instituição que irá transferir as cotas do fundo para o Banco BOCOM 

BBM S.A. Sendo assim, logo na parte superior, devem ser preenchidas na parte de Distribuidor 

Cedente, as informações da instituição da qual estarão sendo enviados os ativos. 

 

Como distribuidor cessionário, deverão ser preenchidas as informações da instituição de destino 

dos recursos: 

 

As informações acima deverão ser preenchidas também no corpo do texto modelo, conforme 

abaixo: 

 

Dados do ativo 

Em seguida, deverão ser preenchidas informações sobre as contas mantidas pelo cliente nas duas 

instituições e que serão utilizadas na migração, bem como os detalhes sobre o ativo: 

 



 

 

Após o preenchimento, enviar e-mail para transfativos@bocombbm.com.br, com cópia para o seu 

Banker, lembrando que a transferência pode não ser realizada em caso de irregularidades e 

pendências, tais como: bloqueio judicial e de garantias que possam impedir a transferência, 

inconsistências nas informações cadastrais, não reconhecimento da posição quando houver 

movimentações de resgates ainda não convertidas e liquidadas, ou se o distribuidor cessionário 

não possuir contrato com o administrador do fundo.  

Ressaltamos que para a transferência de cotas de fundos devem ser observados os seguintes 

prazos: 

• Distribuidor cedente: ao receber o pedido de transferência da posição de investimento para 

Fundos, deverá disponibilizar as informações necessárias ao Distribuidor cessionário em até 

2 (dois) dias úteis; 

• Distribuidor cessionário: ao receber as informações do Distribuidor cedente, deverá 

disponibilizar ao Administrador Fiduciário as informações necessárias em até 2 (dois ) dias 

úteis para a devida implementação da posição de investimento; e 

• Administrador Fiduciário: ao receber as informações do Distribuidor cessionário, deverá 

realizar a transferência de posição em até 3 (três ) dias úteis para modalidade conta e ordem 

e em até 5 (cinco) dias úteis para modalidade direta. 

 

Nos casos de cobrança da tributação semestral para Fundos de Investimento, período em que está 

prevista a suspensão de operacionalização de transferência entre os 10 (dez) dias que antecedem 

e os 10 (dez) dias que sucedem o recolhimento do referido imposto, contados em dias corridos, 

estão dispensados os prazos previstos acima. 

Em caso de dúvidas, entre em contato com o seu Banker ou através do grupo de e-mail 

transfativos@bocombbm.com.br. 
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