
Dúvidas
Frequentes

DEPÓSITO



Como fazer um depósito
na minha HS Conta?

O procedimento para realizar depósitos será sempre o mesmo. 

Acesse sua HS Conta para consultar nossos dados bancários para 

depósito clicando no menu a esquerda nas opções “Depósito”, em 

seguida “Depósito no Brasil” OU “Depósito nos EUA”.

Para “Depósito no Brasil” os dados são:
HS CAPITAL SERVICOS DE INTERMEDIACOES EIRELI
CNPJ: 32.508.407/0001-10
Banco Itaú - 341
Agência: 6547
Conta: 27332-3

Para “Depósito nos EUA” os dados são:
Coin Change INC
Bank Of America
Conta: 2290 5706 4579
ACH Routing: 063100277
Interno: 026009593
Swift: BOFAUS3N

Siga para o próximo passo.
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Como fazer um depósito
na minha HS Conta?

Realize o depósito no valor que desejar por meio de uma Transferên-

cia Eletrônica Disponível (TED) ou de um Documento de Ordem de 

Crédito (DOC) na conta da HS Conta (Brasil ou EUA).

Na opção escolhida, “Depósito no Brasil” OU “Depósito nos EUA”, 

preencha o campo “Valor do depósito” e na opção “Comprovante de 

depósito” clique em “Escolher arquivo”. Você deverá enviar uma 

imagem do comprovante de depósito realizado.

Após verificação dos dados e confirmação do depósito por nossa 

equipe, em até 24h seu dinheiro estará liberado e disponível na sua 

HS Conta.

  

IMPORTANTE: Não serão aceitos depósitos/ transferências de tercei-

ros. Todas as transferências deverão ser de contas com o mesmo CPF 

do titular da HS Conta. 
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Como proceder caso o
depósito (TED) seja feito

por terceiros?

IMPORTANTE: Se por algum motivo o depósito/ transferência (TED) 

for realizado por terceiros, nossa equipe bloqueará e o valor não 

ficará disponível na sua HS Conta. O valor será estornado à conta de 

origem (depositante) em no máximo 2 dias úteis. Se necessário, 

entraremos em contato para confirmar alguns dados.
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Meu depósito foi repro-
vado, o que devo fazer?

Caso tenha realizado um depósito e o status esteja identificado como 

“REPROVADO” você receberá um e-mail de aviso. Primeiramente, 

verifique se realmente a sua transferência (TED) foi efetivada no 

banco de origem. 

A possível causa para seu depósito não ter sido consolidado é caso 

tenha sido feito por terceiros. Ou seja, a titularidade da transferência 

(TED) não confere com a titularidade da sua HS Conta. Para saber o 

que houve, entre em contato com a nossa equipe de suporte ou envie 

um e-mail para: contato@hsconta.com.br .

IMPORTANTE: Todo depósito/ transferência (TED) para sua HS Conta 

somente pode ser realizado com a sua titularidade. Ou seja, a conta 

de origem do TED deverá ser a mesma que registrou durante o 

cadastro da sua HS Conta. NÃO são aceitos depósitos realizados por 

terceiros.


