
Dúvidas
Frequentes

TRANSFERÊNCIA



Como faço uma
transferência para

outra conta?

Acesse sua HS Conta e no menu à esquerda na seção de Movimen-

tações Financeiras clique em “Transferência”. Em seguida, você 

deverá selecionar qual tipo de transferência deseja fazer:

a) Transferência para outra HS Conta;

b) Transferência para conta no Brasil;

c) Transferência para conta nos EUA.

Caso selecione a primeira opção de transferência:

Transferência para outra HS Conta.

Você deverá preencher os campos obrigatórios* de “CPF do desti-

natário” e “Valor da transferência” e clicar em “Transferir”.

Você deverá revisar os dados e clicar em “Confirmar Transferência” 

para concluir a operação. Aparecerá uma janela com a mensagem de 

“Transferência realizada com sucesso”. Transferências para outras HS 

Contas são totalmente isentas de taxa.

*
a)



Como faço uma
transferência para

outra conta?

Caso selecione a segunda opção de transferência:

Transferência para conta no Brasil.

Você deverá preencher todos os campos obrigatórios*: 

- Nome completo do destinatário;

- CPF do destinatário;

- Banco;

- Agência;

- Tipo de conta;

- Conta;

- Valor da transferência.

Após completar, clique em “Transferir”. Você deverá revisar os dados 

e clicar em “Confirmar Transferência” para concluir a operação. 

Aparecerá uma janela com a mensagem de “Transferência realizada 

com sucesso”. Transferências para contas no Brasil é cobrada uma 

taxa de R$ 12,00 por transação. 

*
b)



Como faço uma
transferência para

outra conta?

Caso selecione a terceira opção de transferência:

Transferência para conta nos EUA.

Você deverá preencher todos os campos obrigatórios*: 

- Nome completo do destinatário;

- Banco;

- Endereço do banco;

- Conta;

- ABA;

- Swift;

- Valor da transferência.

Após completar, clique em “Transferir”. Você deverá revisar os dados 

e clicar em “Confirmar Transferência” para concluir a operação. 

Aparecerá uma janela com a mensagem de “Transferência realizada 

com sucesso.” Transferências para contas nos EUA é cobrada uma 

taxa de U$ 10,00 por transação. 

*
c)


