
Dúvidas
Frequentes

CADASTRO



Conheça o passo a passo e veja como é fácil criar sua HS Conta:

Acesse www.hsconta.com.br e clique em “Abra Sua Conta” ou se 

preferir acesse diretamente o endereço:

https://conta.hsconta.com.br/cadastro

Preencha os campos com seus dados completos e clique em 

“Cadastrar”. Ao final você receberá uma mensagem de que seu 

cadastro foi realizado com sucesso.

IMPORTANTE: Se seu CPF já estiver cadastrado, você será alertado e 

receberá por e-mail orientações para redefinir sua senha. 

Caso você seja estrangeiro, entre em contato conosco por e-mail 

(contato@hsconta.com.br) para cadastrar a Carteira de Registro 

Nacional Migratório – CRNM, antiga CIE – Carteira de Identidade 

Estrangeira ou RNE - Registro Nacional de Estrangeiro.

Siga para o próximo passo.
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Enviaremos um e-mail de confirmação, acesse seu e-mail e clique no 

link enviado. Você será direcionado para uma página de cadastro e 

confirmação do seu celular.

Digite seu celular com DDD, ex.: (71) 9999-9999.

Em seguida, enviaremos um código via SMS para você.

O SMS poderá demorar alguns minutos para chegar. Assim que 

receber, digite no campo e clique em “Confirmar Código”.

Estando tudo correto, você receberá a mensagem de

“Celular confirmado!”

Siga para o próximo passo.
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Para concluir o cadastro faça login na sua HS Conta na página:

conta.hsconta.com.br/login.

Acesse e verá um formulário com alguns campos de preenchimento 

obrigatório*. Após preencher, é necessário ler todo o Termo de Uso e 

a Política de Privacidade para ativar e clicar no botão “Finalizar 

Cadastro”. Simples assim!

IMPORTANTE: Para ter acesso a todas as funcionalidades da sua 

conta digital é necessário enviar fotos de alguns documentos, incluin-

do uma “selfie” segurando seu documento oficial comprovando sua 

identificação.

Em até 24h, estando tudo “Ok”, todos os serviços estarão disponíveis, 

incluindo planos de investimentos e câmbio com valores realmente 

diferenciados.


