
PUMALINK DROP COPY PROVEDOR
FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE CRIAÇÃO - AMBIENTE DE PRODUÇÃO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES!
Ao enviar esta solicitação, estou ciente: 
1 - Que a B3 não será responsabilizada, em hipótese alguma, pelos atos cometidos na utilização do PUMALink Drop Copy 
Provedor. 
2 - Dos preços aplicados conforme Tabela de Preços de Serviços dísponível em www.bmfbovespa.com.br, em Serviços, Tarifas, 
Serviços de Informação e Infraestrutura, Serviços de Infraestrutura. 
3 - Que estou autorizado pelo(s) Participante de Negociação Pleno (PNP) e pelo cliente institucional à solicitar este serviço 
4 - Da veracidade das informações aqui contidas e que as mesmas passarão por validação das áreas internas da B3. 
5 - Que para esta solicitação, serão liberados 05 (cinco) PUMALink Drop Copy. 
6 - A senha de acesso a ser recebida não expira no primeiro logon. 
  
Depois de preencher o formulário, envie-o para pumalink@bvmf.com.br em formato .pdf ou .xps. 
Em caso de dúvidas, entre em contato com a Gerência de Desenvolvimento de Serviços pelo telefone 55 11 2565 7102. 

INFORMAÇÕES DO SOLICITANTE

Razão Social do Provedor

CNPJ do Provedor

CNPJ dos Clientes 
Insira os CNPJ dos clientes o quais 
constarão no Drop Copy

E-mail 

Telefone 

Nome 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Nome da aplicação

Versão da aplicação

Informe os PUMALinks de 
negociação, de ações ou 
derivativos, separados por vírgula.

Informe as contas cadastradas nos 
Participantes de Negociação Pleno 
seguinto o seguinte padrão: 
  
Código do PNP (contas) 
  
Ex:  
999 (xxxx,yyyy,zzzz) 
888 (xxx,yyyyy,zzzzzz) 
555 (xxx,yyy,zzz)

IP conexão RCB

Informações de contato para recebimento da senha de acesso
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