
SESSÃO FIX NEGOCIAÇÃO
FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE CRIAÇÃO
COMITENTE - CO-LOCATION

- Este formulário destina-se exclusivamente à contratação de Sessão FIX Negociação para comitentes que possuem racks 
hospedados no Co-location da B3 em seu nome. 
- A contratação está condicionada ao relacionamento do comitente com sua corretora visto que a Sessão FIX Negociação será 
criado com o nome da corretora. 
- As cobranças serão realizadas em nome do comitente conforme Política Comercial vigente.  

  
PRAZO DE ENTREGA 

- Para pedidos realizados até às 11h e sem configuração de Drop Copy: Entrega será no mesmo dia do pedido, para validação 
no dia seguinte. 
- Para pedidos realizados até às 11h e com configurações de Drop Copy: Em até 04 (quatro) dias. 
- Pedidos realizados após as 11h, é acrescido mais uma dia no prazo de entrega. 
- Antecipação de entregas devem ser tratadas diretamente com a equipe de Suporte a Negociação através do telefone 11 2565 
5021.

Após o preenchimento do formulário, envie-o para sessaofix@b3.com.br

Nome do Comitente

Nome da Corretora

Selecione um segmento e a quantidade desejada

Ações Derivativos

Dados da aplicação a ser utilizada

Nome da Aplicação Versão

E-mail
Nome 

CONTATO PARA RECEPÇÃO DA SENHA DE ACESSO

Observações adicionais

D 
R 
O 
P 
 

C 
O 
P 
Y

Desejo que a(s) Sessões FIX Negociação solicitados neste formulário, passem por Sessão FIX Drop Copy 
já existente(s) informado(s) abaixo

Desejo criar novas Sessões FIX Drop Copy para as Sessões FIX Negociação solicitados neste formulário 

Indique a quantidade Nome da Aplicação
Versão

ATENÇÃO: A senha é enviada por e-mail e NÃO expira no primeiro logon

Selecione aqui caso deseje que esta sessão seja de Market Maker


SESSÃO FIX NEGOCIAÇÃO
FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE CRIAÇÃO
COMITENTE - CO-LOCATION
- Este formulário destina-se exclusivamente à contratação de Sessão FIX Negociação para comitentes que possuem racks hospedados no Co-location da B3 em seu nome.
- A contratação está condicionada ao relacionamento do comitente com sua corretora visto que a Sessão FIX Negociação será criado com o nome da corretora.
- As cobranças serão realizadas em nome do comitente conforme Política Comercial vigente. 
 
PRAZO DE ENTREGA
- Para pedidos realizados até às 11h e sem configuração de Drop Copy: Entrega será no mesmo dia do pedido, para validação no dia seguinte.
- Para pedidos realizados até às 11h e com configurações de Drop Copy: Em até 04 (quatro) dias.
- Pedidos realizados após as 11h, é acrescido mais uma dia no prazo de entrega.
- Antecipação de entregas devem ser tratadas diretamente com a equipe de Suporte a Negociação através do telefone 11 2565 5021.
Após o preenchimento do formulário, envie-o para sessaofix@b3.com.br
Selecione um segmento e a quantidade desejada
Dados da aplicação a ser utilizada
CONTATO PARA RECEPÇÃO DA SENHA DE ACESSO
D R O P  C O P Y
Indique a quantidade
ATENÇÃO: A senha é enviada por e-mail e NÃO expira no primeiro logon
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