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distribuída usando sistemas eletrônicos. 

 
Isenção de responsabilidade: O autor não tem qualquer relação com nenhuma das 
jurisdições introduzidas. Nenhuma listagem de um país deve ser vista como uma 
recomendação. Todas as informações contidas neste livro provêm de registros 
públicos, solicitações de contato com governos ou conhecimento privado de 
especialistas da indústria. Todas as informações contidas neste guia são 
fornecidas sem responsabilidade alguma. Eventuais links podem ser originários de 
afiliados. Nenhuma garantia de qualquer tipo está incluída de nossa parte para 
qualquer serviço, produto ou website linkado neste livro. 

 
Design da capa por Atlantic Pacific Strategies 

Foto da capa por Etienne Martin na Unsplash 

 

Dedicado a todos os oportunistas do governo, que pensam que podem viver às 
custas dos outros... 

E a você – porque a sua vida te pertence!  

https://ap-strategies.com/
https://unsplash.com/@etiennemartin?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/bank?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Introdução 

Hoje vamos lhe contar como você pode confortavelmente abrir uma conta 
offshore sem sair de casa, dentro de poucas horas.  

Os depósitos nas contas destes bancos vêm “100% banhados a ouro”.  

O banco mantém uma taxa de depósito de 100%, não oferece empréstimos e não 
especula com os ativos dos clientes. A receita deste banco provém das taxas e 
comissões que recebe pela manutenção das contas e transações de seus clientes. 

Nota: A Settee é afiliada a este banco e ganhamos uma pequena comissão para 
cada conta lá aberta através dos links aqui disponibilizados (embora, caso você 
prefira, pode acessar o banco diretamente, sem usar nosso link). Em qualquer caso, 
nossa recomendação é genuína, também abrimos uma conta bancária lá e 
podemos recomendar seus serviços sem hesitação. 

Conta offshore em Porto Rico 

O banco está localizado na ilha caribenha de Porto Rico. Um território não 
incorporado dos Estados Unidos economicamente estável que não está incluído 
no CRS (Common Reporting Standard)1.  

Foi fundado pelo investidor liberal americano Peter Schiff, conhecido por ter 
previsto a crise financeira de 2009. Ele falou sobre isso em seu livro “Crash 
Proof” de 2007. 

Peter Schiff criou um banco de acordo com a filosofia da Escola Austríaca, que 
difere de muitos outros bancos.  

As principais características de seu banco incluem 

1. Não empresta dinheiro, é financiado através de comissões e taxas; 
2. Não especula com o dinheiro de seus clientes;  
3. Todos os seus depósitos são 100% cobertos;  
4. Não multiplica o dinheiro através daquele grande esquema que chamamos 

de reserva fracionária;  
5. Isto torna o banco um dos mais seguros do mundo. 
 

 
1 O CRS é um padrão de informação para a troca automática de informações (AEOI) sobre contas financeiras 
em nível global, entre autoridades fiscais, que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) desenvolveu em 2014. 
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O banco Euro Pacific 

O banco ao qual estamos nos referindo é o Euro Pacific Bank. Ele não admite 
cidadãos americanos, mas, fora disso, facilita a vida de todos. Agora, antes de lhe 
dizer como você pode abrir uma conta lá, vamos lhe contar mais algumas 
informações sobre suas contas.  

Vantagens: 

• Você pode usar contas multi-moeda (USD, EUR, CAD, GBP, AUD, JPY, NZD, CHF) 

• Depósito mínimo de $500 dólares.  
• Banco seguro pela internet e cartão de débito  
• Não requer presença física  
• Assistência pessoal por banqueiros privados (a qualquer momento por 

telefone, e-mail ou Skype) 

• Produtos financeiros inovadores  
• Taxas aceitáveis 

Embora o banco seja financiado com as taxas pagas pelos seus clientes, elas não 
são especialmente altas. A abertura da conta é gratuita, também é livre para 
utilizá-la com diferentes moedas e corretoras, além de acessar e usar o internet 
banking. 

A manutenção da conta custa $60 dólares por ano ($5 dólares por mês). Inclui um 
cartão bancário com o qual você pode sacar dinheiro de caixas eletrônicos em 
todo o mundo. 

As taxas mais caras são as de transferências. Para isso, não seria aconselhável 
utilizar este banco para suas transações diárias (ou aquelas de sua empresa). Ao 
invés disso, é uma boa opção para proteger e aumentar seu capital. 

As transferências recebidas de até $15.000 dólares custam $30 dólares, os envios 
custam $50 dólares. Caso as transferências falhem, elas são canceladas e dever 
ser revistas de alguma forma, as taxas chegam a $75 dólares. Mas, como você 
provavelmente só utilizara a conta para receber dinheiro, provavelmente não terá 
que se preocupar com isso. 

Você também terá que pagar comissões no caso raro de, por alguma razão, 
precisar de relatórios físicos ($10-200 dólares). 
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Passos para a abertura de uma conta offshore. 

Bem, se isso o convenceu, agora lhe diremos como abrir sua conta no Banco Euro 
Pacific em menos de 24 horas. 

Agora, aqui estão os passos: 

1. Preencha o formulário on-line com suas informações pessoais 
2. Preencha o formulário de pré-aprovação que foi enviado para o seu e-mail 
3. Envie os documentos para o banco (você pode fazer o upload no site ou 

enviá-los por fax) 
4. Transfira a quantia mínima de $500 dólares para a conta dentro de um 

período máximo de 30 dias. 

Os documentos que você precisa: 

• Cópia autenticada de seu passaporte; 
• Cópia autenticada de uma conta (água, luz, telefone, ...), um extrato bancário 

ou algum documento oficial de identificação. Em todos os casos, deve 
conter seu endereço físico. 

• Uma carta de referência escrita por um banco. 
• Como alternativa para o documento de referência do banco: extrato 

bancário mostrando transações correntes de pelo menos 6 meses. 
• O contrato para a abertura de sua conta. 

Como dissemos, você pode enviar esses documentos gratuitamente pela internet 
ou por fax, embora também possa optar por serviços de envio físico, mais caros. 

  

https://secure.europacbank.com/netteller/CustomerOnBoarding.xhtml?cs=1
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Conclusão 

E é isso! 

Nunca foi tão fácil abrir uma conta offshore. O depósito mínimo de 500 dólares 
faz desta conta uma opção viável para qualquer pessoa.  

Portanto, se você quiser começar a colocar seu dinheiro em algum lugar seguro, 
esta pode ser uma ótima alternativa. Porém, se Porto Rico não lhe agrada, também 
podemos lhe ajudar a abrir contas em várias outras jurisdições. 

Este conteúdo te interessa? Na Sette tem muito mais esperando por você, então 
se você ainda não o fez, este é um bom momento para se inscrever em nosso 
newsletter, é gratuito.  

Os inscritos na Settee Newsletter recebem confortavelmente, em seus e-mails, 
conteúdos exclusivos, assim como nossas análises, conselhos e informações para 
empresários, nômades digitais e investidores. 

E é claro, se você tiver alguma dúvida ou quiser encontrar a melhor solução para 
sua situação específica, você pode marcar uma consultoria na Settee por aqui. 

 

 

  

https://settee.io/banco
https://settee.com.br/insights
https://settee.com.br/product/consultorias
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Sobre os autores 
A Settee é uma equipe internacional de empresários, nômades digitais e 
consultores especializados em estratégias de internacionalização. Através da 
Settee, compartilhamos nossa visão de um mundo sem fronteiras com um 
mercado aberto e global, na esperança de inspirar outras pessoas que pensam da 
mesma maneira, dando-lhes aquele pequeno empurrãozinho que precisam para 
seguir em frente. 

O que fazemos? 
Conosco você encontrará informações e serviços que o ajudarão a: 

• Mudar sua residência, emigrar, ou tornar-se um viajante perpétuo. 
• Evitar a burocracia em seu país e otimizar impostos legalmente. 
• Descobrir truques para nômades digitais e pessoas que trabalham sem 

amarras, viajando com mais conforto e economia. 
• Abrir empresas nos melhores países para se fazer negócios. 
• Escolher as melhores contas bancárias pelo mundo para escapar do 

perigo da economia local. 
• Proteger seus bens e investir melhor seu dinheiro. 
• Obter segundos passaportes e nacionalidades. 

Contato 
Para entrar em contato conosco, acesse nosso site ou entre em contato pelo 
endereço de e-mail abaixo: 

settee.io 

info@settee.io 

Você também pode nos encontrar nas seguintes redes sociais: 

Facebook: https://www.facebook.com/setteeio 

Twitter: https://twitter.com/setteeio 

Instagram: https://www.instagram.com/setteeio 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/setteeio 
 

https://settee.com.br/
mailto:info@settee.io
https://www.facebook.com/setteeio
https://twitter.com/setteeio
https://www.instagram.com/setteeio
https://www.linkedin.com/company/setteeio
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