
Dúvidas
Frequentes

 INVESTIMENTOS



Como contratar um
plano de investimento?

O passo a passo para realizar investimento será sempre o mesmo, 

acesse sua HS Conta e no menu à esquerda clique em “Novo investi-

mento / Aporte”.

Selecione o plano que deseja investir, leia atentamente os detalhes, 

escolha o melhor dia que será gerado seus rendimentos e preencha o 

campo “Valor a ser investido”.

IMPORTANTE:  Note que cada plano possui um valor mínimo de 

aplicação, com rendimento e tempo de carência diferente. Escolha o 

que mais atende sua necessidade.

Siga para o próximo passo.
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Como contratar um
plano de investimento?

Na próxima etapa, é importante que você leia e revise as informações 

da aplicação financeira que escolheu. Para confirmar, clique em 

“Confirmar investimento”. 

O valor investido será reduzido do seu saldo e você poderá consultar 

seus extratos sempre que desejar. 

IMPORTANTE:  Os planos de investimento geram rendimentos 

mensais na data escolhida por você. Você poderá solicitar o saque 

mensalmente ou na ocasião que preferir. Fique atento para não 

solicitar valores maiores que o redimento disponível para não incidir 

multa. 
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Tentei contratar um plano
de investimento e não
 consegui. O que faço?

Caso você selecione o plano e o valor que deseja investir seja superi-

or ao seu saldo disponível, você será notificado com a mensagem 

“Saldo Insuficiente”.

Para resolver, você poderá realizar um depósito na sua HS Conta com 

a diferença do valor que deseja investir e fazer novamente o passo a 

passo de investimento. Outra opção, é verificar seu saldo disponível e 

selecionar outro plano que se adeque ao valor que possui na conta. 

As aplicações financeiras da HS Conta podem ser contratadas a partir 

de R$ 1.000,00. 

IMPORTANTE: Nos planos de investimento ADEC - Ativos Digitais E 

Câmbio da HS Conta os percentuais e períodos de carência são 

calculados de acordo com o mercado financeiro e o valor a ser inves-

tido. Para investimentos com valores diferenciados, consulte-nos. 

Acesse https://www.hsconta.com.br/investimentos/ para conhecer 

nossos planos.
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Como consulto o
extrato do meu plano

de investimento?

O procedimento para consultar o extrato do seu plano de investimen-

to será sempre o mesmo, acesse sua HS Conta e no menu à esquer-

da, logo abaixo de “Investimentos”, clique em “Extrato”.

Clique no plano que deseja consultar o extrato, somente aparecerão 

os planos ativos que você possui aplicação financeira.

IMPORTANTE:  Fique atento ao “Status” das suas aplicações para 

verificar a disponibilidade de seus rendimentos. !



Tenho um investimento
e quero investir mais,

como faço?

Se você já possui um plano de investimento e quer fazer uma nova 

aplicação, você terá duas possibilidades: a primeira é aplicar o valor 

no investimento que você já tem e a segunda é investir numa nova 

aplicação financeira. O que você precisa avaliar são as condições de 

cada plano, valor mínimo a ser aplicado, prazo de carência e o 

percentual de rendimento mensal.

Caso escolha colocar mais dinheiro no plano de investimento que já 

contratou, você deverá no menu à esquerda clicar em “Novo investi-

mento / Aporte” e selecionar o plano contratado. Como você investiu 

anteriormente, não precisará escolher o melhor dia que será gerado 

seus rendimentos, pois você definiu no seu primeiro investimento. 

Preencha o “Valor a ser investido” e clique em “Enviar Investimento”.  

Para concluir, revise os dados e clique em “Confirmar Investimento”, 

você verá o aviso “Aplicação realizada com sucesso”.  


