
Termo de Regulamento da Campanha "RENDA FIXA TORO

200% "

Esse termo é firmado entre:

Toro: Toro Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A, instituição financeira, inscrita
no CNPJ sob o nº 29.162.769/0001-98, com sede na Rua Bernardo Guimarães, nº 166,
7º ao 9º andar, bairro Funcionários, em Belo Horizonte/MG (doravante denominada
“Toro” ou “Corretora”).

E, do outro lado, o cliente, que contratou os serviços da Toro, com o objetivo de realizar
operações no mercado financeiro de acordo com o seu perfil de investidor conforme
qualificado e identificado na sua Ficha Cadastral, preenchida no momento da
contratação dos referidos serviços, e selecionado para participar da Campanha pela Toro
(doravante denominado “Cliente”).

1. Da Campanha

1.1 O presente regulamento tem por finalidade disciplinar a campanha “RENDA FIXA
TORO 200%” (“Campanha”), que constitui uma ação que tem por objetivo exclusivo,
atendidas certas premissas, facilitar a iniciação aos investimentos por parte dos clientes da
Toro.

1.2 A Campanha é instituída pela Toro em benefício de todos aqueles que preencham
os requisitos e condições estabelecidas e forem selecionados para participar desta
Campanha.

2. Participação

2.1 Poderão participar da Campanha todos os clientes da Toro selecionados que: (i) não
tenham, desde a abertura da conta Toro até a data de início da Campanha, transferido
quaisquer recursos para a Corretora e, portanto, não tenham ativado a conta; (ii) que
tenham aberto a conta na Corretora no período que antecede o início da campanha (22 de
fevereiro de 2022), porém que não tenha transferido quaisquer recursos para a Corretora e,
portanto, não tenham ativado a conta.

3. Período de vigência



A Campanha “Renda Fixa Especial Toro” é válida pelo período de 21/02/2022 a
21/03/2022 ou enquanto durar o estoque de títulos da Corretora, podendo ser encerrada
a qualquer momento, sem aviso prévio, pela Corretora.

4. Regras

4.1 Para participar, o Cliente deverá se cadastrar no formulário da Campanha e abrir a sua
conta na Corretora.

4.2 Após se cadastrar e abrir a sua conta, o Cliente deverá ativar a sua conta,
enviando recursos para investir.

4.3 O investimento mínimo e máximo para participar da Campanha é de R$5.000,00 (cinco
mil reais), em aplicação única. Portanto, não é possível fazer mais de uma aplicação,
mesmo que os valores somados totalizem R$5.000,00 (cinco mil reais).

4.4 Após enviar recursos, o Cliente receberá uma comunicação via canais oficiais da Toro
(whatsapp ou e-mail) informando que ele está participando da promoção e solicitando a
confirmação da ordem de compra do título.

4.5 A compra do título será realizada em até 48 horas úteis após o recebimento da
ordem de compra enviada pelo Cliente, em resposta à mensagem recebida pelos
canais oficiais (whatsapp ou e-mail).

4.6 O título corresponde a uma rentabilidade de 200% do CDI pós fixado, com vencimento
em 180 dias corridos após a compra e é emitido pelo Banco Semear S.A., inscrito no
CNPJ sob o nº 00.795.423/0001-45. O título em questão possui garantia pelo Fundo
Garantidor de Crédito (FGC), no limite estabelecido de R$250.000,00 (duzentos e
cinquenta mil reais) pelo próprio fundo.

4.7 Caso o vencimento do título ocorra em um dia não útil, esse será
automaticamente acrescido até o próximo dia útil.

4.8 Clientes com perfil de investimentos conservador, moderado e arrojado poderão
investir no produto, desde que cumpram as demais regras da Campanha.

5. Disposições gerais

5.1 A Toro não se responsabiliza pelos investimentos escolhidos pelo Cliente que,
conforme o caso, podem resultar em perdas financeiras superiores ao valor do
patrimônio total do Cliente investido na Toro, o levando inclusive a ficar insolvente e



gerando multa sobre saldo devedor diariamente, até que ele envie recursos para
regularizar o saldo.

5.2 É de responsabilidade do Cliente arcar com as cobranças de taxas e
impostos sobre as operações que realizar na Corretora.

5.3 A Toro não poderá ser responsabilizada por falhas dos sistemas da B3, por
indisponibilidade ou queda da internet, por casos fortuitos e/ou de força maior ou, ainda,
por quaisquer atos alheios ao controle e à vontade da Toro.

5.4 O Cliente poderá contar com os canais oficiais da assessoria da Toro, disponíveis
de acordo com as permissões da sua conta.

5.5 A contratação de plataformas terceiras é de total responsabilidade do Cliente e a Toro
não poderá ser responsabilizada por cobranças externas à Corretora.

5.6 Essa Campanha não é cumulativa com outras campanhas ou promoções
promovidas pela Toro, por parceiros ou por terceiros.

5.7 Os tributos que eventualmente sejam devidos em razão desta Campanha,
especialmente o imposto de renda, observarão o disposto na legislação tributária
aplicável.


