Solicitação de Criação de Conta SELIC ESPECIAL CÂMARA e Vínculo de Conta Selic no
ambiente de CERTIFICAÇÃO

Este documento tem o objetivo de auxiliar na criação de contas e vinculações cadastrais
necessárias para habilitação em certificação do projeto de Empréstimo e Compromissada de
Títulos Públicos Federais com CCP.

1. Para solicitar a inclusão das contas Selic Especial Câmara e livre movimentação, no
ambiente de Certificação enviar o pedido para o e-mail liquidacao.certifica@b3.com.br,
informando os seguintes dados:
1.2 Informar o código da conta livre movimentação previamente cadastrada pelo
participante no Selic.
o

Para cadastro de conta na modalidade Conta Própria do Custodiante na Câmara de
Derivativos – 54641030, informar:
• iSelic

o

Para cadastro de conta na modalidade Conta Cliente Individualizada na Câmara de
Derivativos – 54641030, informar:
• iSelic
• Destinação da Câmara = Depósito e Garantia
• Tipo de Cliente: Exemplo - Pessoa física
• iCliente
• CNPJ/CPF
• Nome

1.3 Assim que tiver o retorno com o ID da conta Selic Especial Câmara o participante deverá
solicitar para sua área de Cadastro a criação de uma conta do tipo NORMAL com o
mesmo documento da conta criada pela B3.
2. Solicitar também a criação do vínculo “Conta Selic”, através do menu Vínculos → Manter
Vínculos, informar o tipo de vínculo e na Parte do vínculo informar a conta NORMAL e
na Contraparte a conta SELIC ESPECIAL CÂMARA com destinação DEPÓSITO e clicar no
botão

:
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Após preenchimento das informações do vínculo, clicar no botão
contraparte do vínculo e depois no botão

da

.

Verificar se na contraparte consta a conta Selic Especial Câmara com a destinação
DEPÓSITO e clicar em

:
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Para consultar o vínculo, clicar no menu Vínculos → Consultas → Consultas de Vínculos,
informar o tipo de vínculo “Conta Selic” e consultar por “Conta”, informar os dados e
clicar em

:

3. Após a efetivação dos procedimentos, solicitar para o time
liquidacao.certifica@b3.com.br a habilitação cadastral do segmento de Títulos
Públicos Federais na B3 (Segmento 8) no código operacional da instituição.
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