TUTORIAL – ABRA SUA CONTA MBC
Para abrir sua conta na Mercantil Corretora de Valores é muito fácil, basta seguir o passo-apasso e caso tenha alguma dúvida entre em contato conosco nos telefones: (31) 3057-5983,
(31) 3057-5989.

1. Acesse sua conta no Internet Banking do Mercantil do Brasil.

2. Entre na aba de Investimentos.

3. Clique em MB Corretora  Cadastro de Adesão:

4. Neste momento, o cliente terá que preencher algumas informações:

É muito importante ler todo o Termo de Adesão para continuar o cadastro:

Perguntas Frequentes:
2.6) Consideram-se Pessoas Vinculadas, aquelas que trabalham diretamente com a MBC,
sócios ou acionistas da MBC, cônjuges ou companheiro e filhos menores das pessoas
vinculadas, clubes de investimentos que a maioria das cotas pertença a pessoas vinculadas e a
“carteira própria” da MBC.
2.8) “BTC” é o sistema da B3 onde é possível realizar operações de empréstimos de ações de
sua propriedade para um terceiro, tendo em contraparte uma remuneração sobre esse
empréstimo.

5. Após o preenchimento do Termo de Adesão, clique em “Continuar”:

6. Agora é a hora de efetivar a transação, confirme os dados e digite sua Assinatura
Eletrônica e clique em “Continuar”:

7. Seu cadastro foi enviado para a MBC, você receberá um e-mail com seu login de
acesso ao HomeBroker e seu código BOVESPA.

8. Após o recebimento deste e-mail, em 24 horas faça ou renove seu Perfil do
Investidor nos canais do Banco Mercantil do Brasil, após isto basta acessar a
ferramenta HomeBroker, digitar seu login e senha de acesso e começar a operar.

Prezado(a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Obrigado por se cadastrar no(a) MB Corretora de Valores.

Seu login de acesso é: XXXXXXXXXXX

Seu código BOVESPA é: XXXXXXXXXXX

A partir de 24h do recebimento deste e-mail, faça ou renove seu Perfil de Investidor nos canais do Banco
Mercantil do Brasil, após isto basta acessar a ferramenta Homebroker, digitar seu login e senha de acesso
para começar a operar.

Para cadastrar nova senha basta clicar no link abaixo, será necessário a confirmação de alguns dados para
sua segurança.
clique aqui para cadastrar uma nova senha

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Atendimento pelos telefones:
Tel: (31) 3057-5977 - SAC: 0800 70 70 398 - Ouvidoria: 0800 70 70 384

https://corretora.mercantildobrasil.com.br
mbcorretora@mercantil.com.br

