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3

Clique na opção ‘Transferências, 
DOC e TED’ na sequência 

clique na opção ‘Para contas de 
Outros Bancos (DOC e TED)’ na 

categoria ‘Entre Contas’

Clique na opção ‘Para 
minhas contas’ na categoria 

‘Transferências para outros 
bancos (TED e DOC)
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Sua conta é o numero de seu 

login na Easynvest acrescido 
de 0 ao fina (xxxxx-0)
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Clique na opção ‘Transferências’ 
na sequência clique na opção ‘Para 
contas de Outros Bancos (DOC e 
TED)’ na categoria ‘Entre Contas’
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Sua conta é o numero de seu 
login na Easynvest acrescido 

de 0 ao fina (xxxxx-0)
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Clique na opção ‘Transferências’ na 

sequência clique na opção ‘DOC / 
TED’ na categoria ‘Cadastramento 
de Favorecidos’
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Sua conta é o numero de seu login 
na Easynvest acrescido de 0 ao fina 

(xxxxx-0)
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Clique na opção ‘Transferências’ 
na sequência clique na opção ‘Para 

contas de Outros Bancos (DOC e 

TED)’ na categoria ‘Entre Contas’
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Sua conta é o numero de seu 
login na Easynvest acrescido de 

0 ao fina (xxxxx-0)

Preencher o formulário de acordo 

com o exemplo abaixo, inserindo 

o seu CPF e sendo a sua conta 

na corretora o seu login na 
Easynvest, acrescido do “0”

No campo tipo  de 
TED, preencher como 

transferência para 
mesma titularidade.
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Clique na opção ‘Pagamentos & Transferências’ 
na sequência clique na opção ‘TRANSFERÊNCIA 
PARA OUTROS BANCOS’
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Clique na opção ‘TED: de conta 
corrente para conta corrente, 

após em ‘clique aqui’
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Insira os dados da conta 

corrente da Easynvest 
conforme descrito abaixo.

Dar continuidade ao 

preenchimento conforme 
dados abaixo
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Na tela de abertura do app, 

clique em Transferir.

Na tela seguinte, clique em 

Enviar para outra conta.
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Selecione a opção TED 
para outro banco

Esta parte é importante, selecione 

Transferir para uma pessoa física.

Você não vai transferir valores para 

a Magnetis ou para a Easynvest. A 

transferência de recursos é da sua 

conta no NuBank para uma conta 

que também é sua na Easynvest.

Nas próximas telas, preencha com os seus dados: 
Qual o nome completo da pessoa para quem você quer transferir? Seu nome.

E o CPF? Seu CPF.

Qual o banco? Pesquise “140” e selecione a Easynvest.

Qual a agência? Digite 0001

Qual o número da conta com dígito? Digite o número da sua conta na Easy (XXXXXXX-0).
Quanto você quer enviar? Digite o valor que deseja aplicar.

Confirma os dados da operação e confirme o envio.

Caso não lembre o número da 

sua conta Easynvest ele está 

disponível na sua conta Magnetis 

- após simular uma aplicação. 

Caso não encontre, pode pedir 

ajudar no chat da Magnetis.
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Após fazer seu 

login, clique em 

Transferências, no 

canto superior direito.

Insira o valor que deseja transferir 

para sua conta na Easynvest.
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No campo Nome do Banco, 

digite o número 140 
(código da Easynvest).

Confira as informações e 
clique em Transferir.

Preencha os campos 
seguintes com o número da 

sua conta, seu nome, seu CPF.

Mantenha a opção crédito em 

conta corrente e selecione a 

opção Salvar favorito.
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