
 

 

TERMO E CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

NECTON + CLUBE DE DIVIDENDOS 

 

1. A NECTON INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E COMMODITIES 

(“Necton”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.904.364/0001-08, desenvolveu o benefício NECTON + 

CLUBE DE DIVIDENDOS (“Beneficio”), que tem como objetivo a (i) isenção por 1 (um) ano da taxa 

de corretagem para compra e venda de ações no mercado à vista, realizadas pelo Home Broker da 

Necton; (ii) isenção por 1 (um) ano da taxa de corretagem para operações de minicontratos, 

realizadas pelo Home Broker da Necton; e (iii) fornecimento da plataforma Profit Pro por 1 (um) 

ano para os novos clientes cadastrados a partir do dia 29 de junho de 2021.  

 

2. O presente Termo e Condições Para Participação Necton + Clube de Dividendos (“Termo”) 

tem por finalidade estabelecer todas as regras e condições para a adesão do Cliente, que deverá 

aderir esse termo mediante a ciência de todas as condições aqui estabelecidas. 

 

3. O PARTICIPANTE É RESPONSÁVEL PELO CONHECIMENTO DO INTEIRO TEOR DESTE TERMO, 

PARA DECIDIR SOBRE A AQUISIÇÃO DO BENEFÍCIO, SENDO CERTO QUE, MEDIANTE O ACEITE E 

ADESÃO A ESTE TERMO, O INTERESSADO ESTARÁ APTO À ADQUIRIR O BENEFICIO, DESDE QUE 

OBSERVE E ATENDA TODAS ÀS REGRAS AQUI DISCIPLINADAS.  

 

4. Para fins de demonstração da validade da aceitação deste documento pelo Participante, 

bem como sua manifestação de vontade, a Necton armazenará a adesão feita pelo Participante, 

que poderá ser utilizada, se necessário e aplicável, como prova, para todos os fins admitidos em 

direito. 

 

5. No caso de qualquer discordância, total ou parcial, com os termos e condições 

estabelecidos, o Participante deverá abster-se de adquirir os benefícios.  

 

6. São aplicáveis ao presente termo todas as disposições previstas nas Regras e Parâmetro de 

Atuação da Necton disponível em http://www.necton.com.br/compliance/. 

 

7.        O Benefício será concedido aos clientes que abrirem conta entre 29 de junho de 2021 e 

terminará no dia 29 de junho de 2022. 

http://www.necton.com.br/compliance/


 

 

 

8.        Poderão ser contemplados pelos benefícios as pessoas de qualquer sexo, com CPF ativo na 

Receita Federal do Brasil, sem limite de idade, desde que nunca tenha possuído conta na Necton 

(Nova denominação social da Concórdia S.A CVMCC) ou na extinta Spinelli S.A Corretora de Valores 

Mobiliários e Câmbio (incorporada pela Necton) e desde que realize regular cadastro junto à Necton 

através do link disponível no hotsite divulgado, sendo imprescindível o preenchimento do 

Questionário Para Aferição de Perfil do Investidor e adesão ao CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE 

OPERAÇÕES REALIZADAS NOS MERCADOS ADMINISTRADOS PELA B3 S.A – BRASIL BOLSA BALCÃO. 

 

9. Os benefícios se darão da seguinte forma:  

 

a) O Participante deverá se cadastrar na página, por meio do link: 

www.necton.com.br/clubedosdividendos; 

b) Aderir o termo com as condições para participação; 

c) a partir do seu cadastro ativado, acessar o Home Broker da Necton e realizar operações de 

compra e venda de ações no mercado à vista, tendo como consequência a aquisição do benefício 

de isenção da taxa de corretagem por (1) um ano;  

d) a partir do seu cadastro ativado, acessar o Home Broker da Necton e realizar operações de 

minicontratos, ativando o RLP e tendo como consequência a aquisição do benefício de isenção da 

taxa de corretagem por (1) um ano; 

e) fornecimento gratuito da plataforma Profit Pro por 1 (um) ano, desde que faça no mínimo 

uma operação de minicontrato por mês; e  

f) Envio da Carteira exclusiva Clube dos Dividendos por 1 (um) ano. 

 

10. Cumpridos todos os procedimentos dispostos nos itens acima, principalmente o aceite aos 

termos e condições na página  e regular cadastro e abertura de conta na Necton pelo Participante, 

a Necton se responsabilizará pela (i) isenção por 1 (um) ano da taxa de corretagem para compra e 

venda de ações no mercado à vista, realizadas pelo Home Broker da Necton; (ii) isenção por 1 (um) 

ano da taxa de corretagem para operações de minicontratos, realizadas pelo Home Broker da 

Necton (iii) fornecimento por 1 (um) ano da plataforma Profit Pro. Tais benefícios serão concedidas 

ao Participante até 5 (cinco) dias úteis, contados da data das efetivas operações.  

 

http://www.necton.com.br/clubedosdividendos
http://www.necton.com.br/corretagem-zero/


 

 

11.   O Participante é o único responsável pela veracidade e integridade de todas as 

informações prestadas à Necton, devendo manter atualizados seus dados cadastrais, 

especialmente, seu nome completo, CPF, e-mail, endereço e telefone para contato. A Necton não 

se responsabiliza, em hipótese alguma, por quaisquer danos ou prejuízos decorrentes de 

informações incorretas apresentadas pelo Participante no momento da abertura de sua conta. 

 

12.  Este Termo poderá ser alterado, a qualquer tempo e a exclusivo critério da Necton, 

independente de prévia comunicação aos Participantes.  

 

13.   Toda e qualquer situação não prevista neste Termo, bem como eventuais casos omissos, serão 

decididos exclusiva e unilateralmente pela Necton. 

 

14.   Não constituirá renúncia, ineficácia ou novação de obrigação, e nem afetará o direito da Necton 

de exigir o cumprimento das disposições deste Termo, as seguintes hipóteses: (i) a omissão da 

Necton em requerer execução de qualquer disposição dos termos e condições; (ii) a tolerância da 

Necton para o descumprimento de qualquer disposição dos termos e condições. Toda renúncia, 

reconhecimento de ineficácia ou novação de obrigação somente será válida se, efetuada por escrito 

e assinada por representante legal da Necton. 

 

15.   A Necton não será considerada em mora ou inadimplente em quaisquer de suas 

obrigações previstas neste Termo se o motivo de seu descumprimento decorrer de caso fortuito ou 

força maior, na forma estabelecida pelo Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002). 

 

16.   Todos os termos, condições e disposições deste documento são independentes, e na 

hipótese de qualquer de seus termos, condições ou disposições ser considerado inválido, 

inexequível ou ilegal, no todo ou em parte, por qualquer motivo, a validade e exequibilidade dos 

demais termos, condições e disposições, ou de partes dos mesmos, não serão afetadas. 

 

17.   A Necton se reserva o direito de excluir o Participante do Benefício, nos casos de 

descumprimento pelo Participante das regras de conduta e políticas internas da Necton, bem como 

suas regras e parâmetro de atuação, em qualquer momento após sua ciência da conduta ilegal ou 

contrária ao disposto nesse termo nas regras acima mencionadas, falsidade ou má-fé empregadas 

pelo Participante durante a vigência do Benefício.  



 

 

 

18.  O Benefício não implica em qualquer tipo de sorteio, vale-brinde, ou operação assemelhada e 

independe de qualquer modalidade de sorte e não está subordinado à aquisição de qualquer 

produto ou ao uso de qualquer serviço ou pagamento adicional por parte dos Clientes, não 

estando sujeita a qualquer tipo de autorização prévia, em conformidade com a legislação 

vigente (inciso II do artigo 3º da Lei n° 5.768/71, regulamentada pelo Decreto n° 70.951/72). 

 

19.   Esse Termo será regido, interpretado e executado de acordo com as leis da República 

Federativa do Brasil, sendo competente para dirimir qualquer dúvida decorrente deste instrumento 

o foro da Cidade de São Paulo/SP. 

 

NECTON INVESTIMENTOS S.A CORRETORA DE VALORES 

MOBILIÁRIOS E COMMODITIES 


