
Custódia de Títulos

Preçário de Títulos

Transações

Na contratação de serviços de investimento em valores mobiliários, os investidores não 
qualificados devem analisar atentamente o preçário para calcular os encargos totais 
previsíveis do investimento a realizar, incluindo de detenção de valores mobiliários, e 
compará-los com os eventuais rendimentos esperados. Antes de contratar o serviço 

devem sempre consultar as recomendações da CMVM disponíveis no sítio da CMVM na 
Internet (www.cmvm.pt) onde podem também comparar os preçários dos intermediários 

financeiros autorizados e efectuar simulações de custos.

Quando impresso, este documento constitui uma cópia não controlada. 1 Data de entrada en vigor : 03-03-2014



Operações de Bolsa - Mercado Euronext Lisbon

Designação I. Selo IVA
Balcão  
Telefone

Internet / 
Mobile

1. Ordens sobre Emissões de terceiros Mínimo € 12,00 < =€ 10.000 € 8,00

Comissão Bancária - qualquer que seja o valor mobiliário < € 250.000 0,45%

>= € 250.000 0,325% >€ 10.000 0,10%

2. Ordens sobre Emissões do Millennium bcp

2.1. Certificados e Warrants Mínimo € 8,00 Mínimo € 6,00
Comissão Bancária

2.2. Ordens sobre outros valores mobiliários Mínimo € 9,00 < =€ 10.000 € 8,00
Comissão Bancária < € 250.000 0,30%

>=€  250.000 0,25% > € 10.000 0,10%

3. Trader Plus (1)

Comissão Bancária - qualquer que seja o valor mobiliário - - > 25 Ordens € 7,00 - € 7,28

4. Ordens para Mercado After Hours

Comissão Bancária 

5. Comissão Bancária / Ordens não efectuadas (2) 4% - € 2,08 -

Canal Regime Fiscal Encargo Minímo

Conta - Balcão / Telefone Conta - Internet / Mobile

€ 12,48 € 8,32

Mínimo € 25
4%

€ 2,00 -

0,60%

0,20% 0,10%
4% -

€ 9,36 € 8,32

€ 8,32 € 6,24

- € 26,00

5. Comissão Bancária / Ordens não efectuadas 4% - € 2,08 -
Comissão Bancária - qualquer que seja o valor mobiliário

6. Portes - - € 0,40 -

7. Despesas de Expediente - 23% € 1,29 -

Observações

€ 1,05 -

€ 2,00 -

€ 0,40 -

(1) Ordens efetuadas em www.millenniumbcp.pt entre o primeiro e o último dia de cada mês. Este preçário só é válido a partir do dia seguinte à realização da 25ª ordem.
(2) Ordens expiradas, canceladas e anuladas. Desde que uma ordem execute parcialmente uma só vez, mesmo que o restante caduque ou seja anulado, já não haverá pagamento da 
comissão sobre ordens não efetuadas. 
- Os Portes e Despesas de Expediente aplicam-se a todas as ordens (executadas ou não) dos canais balcão e telefone, com exceção das Contas que aderiram às Notas de Lançamento 
Digitais. Canal Internet  isento.
- Os encargos sobre Operações de Bolsa são calculados por ordem e pelo somatório dos vários negócios que realize numa mesma sessão.
- Uma ordem com execuções em diferentes sessões de Bolsa será considerada como uma ordem por sessão.
- Nas Ordens Não Automáticas (negociadas) acresce comissão de corretagem, no valor de: 

- 0,15% do valor da ordem(2);
- € 0,90 por negócio gerado.

- Operações cambiais: Sempre que haja necessidade de efetuar conversões cambiais, seja para o valor da operação, seja apenas para o comissionamento, o Banco utilizará as taxas de 
câmbio internas, em vigor a cada momento. 
- Mobile SMS (nº3352), custo por transação efetuada de 0,208€ acresce IVA - 23%. Custo de sms debitado de forma agregada, no finald e cada mês, na Conta à Ordem selecionada 
pelo Cliente ou na sua Conta Principal. 

Quando impresso, este documento constitui uma cópia não controlada. 2 Data de entrada en vigor : 03-03-2014



Operações de Bolsa - Mercado PEX

Designação I. Selo IVA
Balcão  
Telefone

Internet

1. Certificados e Warrants Mínimo € 8,00 Mínimo € 6,00
Comissão Bancária

2. Fundos de Investimento e Obrigações Mínimo € 10,00 Mínimo € 6,00
Comissão Bancária

3. Ordens não efetuadas (1) 4% - € 2,08 -

Comissão Bancária
 

4. Portes - - € 0,40 -

5. Despesas de Expediente - 23% € 1,29 -€ 1,05 -

0,10%0,20%

€ 2,00 -

€ 0,40 -

0,20% 0,10%

Canal Regime Fiscal Encargo Mínimo

Conta - Balcão / Telefone Conta - Internet

€ 6,24

4% - € 10,40 € 6,24

€ 8,324% -

Observações

(1) Ordens expiradas, canceladas e anuladas. Desde que uma ordem execute parcialmente uma só vez, mesmo que o restante caduque ou seja anulado, já não haverá 
pagamento a comissão sobre ordens não efetuadas.
- Os encargos sobre Operações de Bolsa são calculados por ordem e pelo somatório dos vários negócios que realize numa mesma sessão.
- Uma ordem com execuções em diferentes sessões de Bolsa será considerada como uma ordem por sessão.
- Os Portes e Despesas de Expediente aplicam-se a todas as ordens (executadas ou não) dos canais: balcão e telefone. Canal Internet isento.
- Operações cambiais: Sempre que haja necessidade de efetuar conversões cambiais, seja para o valor da operação, seja apenas para o comissionamento, o Banco utilizará as 
taxas de câmbio internas, em vigor a cada momento. 

Quando impresso, este documento constitui uma cópia não controlada. 3 Data de entrada en vigor : 03-03-2014



Operações de Bolsa - Mercados Estrangeiros

Designação I. Selo IVA Balcão  
Telefone

Internet

1. Comissão Bancária (1) (2) Mínimo * € 35,00 <= 10.000 € 20,00

1.1. Geral < 50.000 0,60%
>= 50.000 0,50% > 10.000 0,20%

1.2. Amesterdão e Bruxelas Mínimo * € 35,00 <= 10.000 € 15,00

< 50.000 0,60%
>= 50.000 0,50% > 10.000 0,15%

1.3. Bolsa de Paris Mínimo * € 35,00 <= 10.000 € 20,00

< 50.000 0,60%
>= 50.000 0,50% > 10.000 0,25%

2. Portes - - € 0,40 -

3. Despesas de Expediente - 23% € 1,29 -

Observações

     * ou montante equivalente

Canal Regime Fiscal Encargo Minímo

Conta - Balcão / 
Telefone

Conta - Internet

€ 15,604% - € 36,40

€ 20,80

€ 20,80

€ 1,05 -

€ 0,40 -

(1) 
- Nas Ordens automáticas, inclui custos locais.- Nas Ordens automáticas, inclui custos locais.
- Os Portes e Despesas de Expediente aplicam-se a todas as ordens (executadas ou não) dos canais balcão e telefone, com exceção das Contas que aderiram às Notas de 
Lançamento Digitais. Canal Internet  isento. Os Portes e Despesas de Expediente não se aplicam a títulos que não em Euros e/ou  em bolsas estrangeiras.
- Para ordens automáticas, as Bolsas parametrizadas para o preçário de títulos e cofres estrangeiros são as da zona Euro (Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, Finlândia, 
França, Holanda, Irlanda, Itália), Nova York (NYSE), AMEX, NASDAQ, Suiça, Dinamarca, Noruega, Suécia, Londres,  Japão, Hong-Kong, Singapura, e Austrália. 
- Uma ordem com execuções em diferentes sessões de Bolsa será considerada como uma ordem por sessão.
- Nas Ordens Não Automáticas (negociadas) acresce comissão de corretagem, no valor de: 

- 0,15% do valor da ordem (USD 0,025 por valor mobiliário transaccionado, no caso dos mercados EUA. Esta comissão pode variar em função do mercado ou 
segmento em que o título é negociado. 

- € 0,90 por negócio gerado.
- As Ordens Não Automáticas em Bolsas Estrangeiras poderão estar sujeitas, para além das comissões acima,  à cobrança de custos locais até 3% do valor da Ordem (valor 
indicativo). Em função dos mercados e dos corretores envolvidos, este valor pode, no todo ou em parte, estar sujeito a mínimos que podem ultrapassar os 3% em ordens de 
pequeno montante. Em alguns mercados, os custos podem ser determinados em função do número de títulos transacionados e não ao valor, pelo que o máximo indicativo de 
3% poderá ser ultrapassado se o valor de mercado dos títulos for muito reduzido. 
- Nas operações de compra na Bolsa de Londres e Bolsa de Dublin, estes encargos incluem o UK Stamp Duty, no valor de 0,5% sobre o montante da transação. No mercado 90 
(Grã Bretanha - Londres) , sobre ordens efectuadas em www.millenniumbcp.pt, incide uma comissão mínima de £25,00.
- Nas operações de venda na Bolsa de Nova Iorque, estes encargos incluem a SEC Commission, no valor de 0,00224% sobre o montante da transação.
- Operações cambiais: Sempre que haja necessidade de efetuar conversões cambiais, seja para o valor da operação, seja apenas para o comissionamento, o Banco utilizará as 
taxas de câmbio internas, em vigor a cada momento. 
(2) Aos títulos abrangidos pela Taxe sur les Transactions Financières inclui-se 0,2%. É aplicável sobre a compra ou net comprador independentemente do local de execução e/ou 
da localização do investidor e/ou do intermediário. Abrange títulos emitidos por empresas incorporadas em França (portaria de 14/Julho) cuja capitalização seja superior a 
1bi€ à data de 1 de janeiro do ano fiscal relevante.  
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Operações fora de Bolsa

Designação I. Selo IVA
Balcão  
Telefone

Internet

1. Valores Admitidos à Cotação Mínimo € 25,00 Mínimo € 25,00
1.1. Comissão Bancária - Ações e Outros Valores Mobiliários
1.2. Comissão Bancária - OT's

2. Valores não Admitidos à Cotação Mínimo € 15,00 Mínimo € 15,00

2.1. Comissão Bancária - Ações e Outros Valores Mobiliários
2.2. Comissão Bancária - OT's
2.3. Comissão Bancária -Valores Mobiliários não integrados na CVM

(em função da maturidade do Valor Mobiliário)
Até 2 anos

de 3 a 5 anos

de 6 a 9 anos

Mais de 10 anos

3. Portes - - € 0,40 -

Encargo Mínimo
Conta - Balcão / 

Telefone
Conta - Internet

€ 26,00

n.a. 
0,60% 0,60% 4% -

Canal Regime Fiscal

0,016% 0,016%

€ 15,60
0,60% 0,60%
0,016% 0,016% n.a. 

4% -

- € 26,00
0,50%

0,75%

0,25%

0,35%
Mínimo € 25,00 4%

€ 0,40 -

4. Despesas de Expediente - 23% € 1,29 -

4. Portes - - € 0,40 -

5. Despesas de Expediente - 23% € 1,29 -€ 1,05 -

-€ 0,40

€ 1,05 -

Observações

- As transações sobre títulos do Millennium bcp estão sujeitas a uma redução de 50% na comissão bancária.  
- Operações cambiais: Sempre que haja necessidade de efectuar conversões cambiais, seja para o valor da operação, seja apenas para o comissionamento, o Banco utilizará as taxas de 
câmbio internas, em vigor a cada momento. 
- O valor da operação será calculado tendo por base o maior dos valores unitários: valor do negócio/valor da cotação/valor nominal. Tratando-se de ações sem valor  nominal será 
usado o valor de referência (quociente entre o capital social e o número de acções emitidas) em sua substituição. 
- Nas operações de compra de títulos Franceses elegíveis para a cobrança  do imposto local, denominado taxe sur les transactions financières, estes encargos incluem a taxa de 0,2% sobre o 
montante da transação. 

Quando impresso, este documento constitui uma cópia não controlada. 5 Data de entrada en vigor : 03-03-2014



Transferência de Títulos 
Encargo Mínimo

Designação I. Selo IVA
Balcão / Telefone / 

Internet

1. Transferência de OIF 
1.1. Títulos Integrados na CVM - - -

1.2. Títulos não Integrados na CVM <= 100 € 7,50 € 9,23
Comissão bancária - Unidades por valor mobiliário > 100 <= 1.000 € 25,00 € 30,75

> 1.000 <= 5.000 € 75,00 € 92,25
> 5.000 <= 10.000 € 150,00 € 184,50
> 10.000 <= 50.000 € 250,00 € 307,50
> 50.000 <= 100.000 € 425,00 € 522,75
> 100.000 <= 500.000 € 750,00 € 922,50

> 500.000 € 2.000,00 € 2.460,00

2. Transferência para OIF *
2.1. Títulos Integrados na CVM - 23% € 30,75

Comissão Bancária por valor mobiliário

2.2. Títulos não Integrados na CVM - 23% € 9,23

Regime Fiscal

Conta - Balcão / Telefone / Internet

- 23%

Canal

-

€ 25,00

€ 7,502.2. Títulos não Integrados na CVM - 23% € 9,23
Comissão Bancária por valor mobiliário

3. TRANSFERÊNCIA INTERNA *
Comissão Bancária por ordem ** - 23% € 9,23

 

Observações

€ 7,50

€ 7,50

* Quando há mudança de titularidade, aplica-se o preçário de Operações Fora de Bolsa, não sendo aplicável a redução de 50% nas transações sobre títulos Millennium BCP. 
Excetuam-se as transferências internas nas quais a conta origem/destino é uma conta de títulos de uma Sociedade de Garantia Mútua, caso em que a comissão bancária a aplicar à 
conta origem/destino é de €1 por ordem.
** Por uma Ordem entende-se um pedido de transferência efetuado por um Cliente num mesmo dia, independentemente da quantidade de diferentes valores mobiliários a transferir.

- Em Transferências Internas sem mudança de titularidade, os títulos do Millennium bcp beneficiam de uma redução de 50% na comissão bancária.
- Operações cambiais: Sempre que haja necessidade de efectuar conversões cambiais, seja para o valor da operação, seja apenas para o comissionamento, o Banco utilizará as taxas de 
câmbio internas, em vigor a cada momento. 
- O valor da operação será calculado tendo por base o maior dos valores unitários: valor do negócio/valor da cotação/valor nominal. Tratando-se de ações sem valor  nominal será 
usado o valor de referência (quociente entre o capital social e o número de ações emitidas) em sua substituição. 
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Eventos Societários - Subscrição de Títulos

Designação I. Selo IVA

Integrados na CVM Não integrados na CVM

1. Ofertas Públicas (OPS, OPT, OPV, OPA)

 Comissão bancária - sobre valor da emissão 4% - € 12,48 € 9,36

2. Subscição por Reserva de Preferência* Mínimo € 3,75 Mínimo € 5,00 4% -

 Comissão bancária - sobre valor da emissão 4% -

3. Subscrição por Incorporação de Reservas * Mínimo € 3,75 Mínimo € 5,00 4% -

 Comissão bancária - sobre valor da emissão 4% -

4. Portes - - € 0,40 € 0,40

5. Despesas de Expediente - 23% € 1,29 € 1,29

Observações

€ 1,05€ 1,05

Conta - Balcão / 
Telefone / Internet

Canal
Conta - Balcão / Telefone / 

Internet

Integrados na CVM Não integrados na CVM

Canal

(1) (2)

€ 0,40 € 0,40

0,25% 0,30%

0,25% 0,25%

Encargo Mínimo

Balcão / Telefone / Internet

Regime Fiscal

€ 3,90 € 5,20

€ 3,90 € 5,20

(1) - Corresponde aos valores expressos em Operações de Bolsa - Mercado Euronext Lisbon  (página 4)
(2) - Corresponde aos valores expressos em Operações de Bolsa - Mercado PEX ou Operações de Bolsa - Mercados Estrangeiros  (página 5 e página 6)(2) - Corresponde aos valores expressos em Operações de Bolsa - Mercado PEX ou Operações de Bolsa - Mercados Estrangeiros  (página 5 e página 6)
* A comissão bancária não poderá ser superior a 20% do valor de subscrição e/ou do valor nominal dos títulos subscritos. 
- Operações de  Fusão, Cisão e Redução de Capital estão sujeitas ao preçário de Subscrição por Incorporação de Reservas, sendo esta comissão sobre o valor nominal dos títulos a receber.
- Os títulos do Millennium bcp estão sujeitos a uma redução de 50% na comissão bancária.
- Operações cambiais: Sempre que haja necessidade de efectuar conversões cambiais, seja para o valor da operação, seja apenas para o comissionamento, o Banco utilizará as taxas de câmbio 
internas, em vigor a cada momento. 
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Guarda de Títulos

Designação I. Selo IVA
Balcão  
Telefone

Internet

1. Títulos Integrados na CVM - 23% € 11,07 € 9,23

Comissão Trimestral única

2. Títulos não Integrados na CVM <= 100 € 12,50 <= 100 € 10,00 € 15,38 € 12,30

Comissão Trimestral única > 100 <= 10.000 € 25,00 > 100 <= 10.000 € 20,00 € 30,75 € 24,60

> 10.000 <= 100.000 € 50,00 > 10.000 € 30,00 € 61,50 € 36,90

> 100.000 € 100,00 € 123,00

3. Isenções de Comissão de Guarda de Títulos

4. Portes - - € 0,40 -

5. Despesas de Expediente - 23% € 1,29 -€ 1,05 -

- 23%

- Conta Gestão de Carteira

- Títulos do Millennium bcp
- Unidades de Participação - Fundos de Investimento geridos pela Millennium bcp Gestão de Activos SA 

- Títulos de emissões classificadas como isentas

- Ações de Sociedades Anónimas Despotivas (SAD´s)

- Obrigações de Tesouro de Médio/Longo Prazo

€ 0,40 -

Encargo Mínimo

Conta - Balcão / Telefone Conta - Internet

€ 9,00 € 7,50

Canal Regime Fiscal

5. Despesas de Expediente - 23% € 1,29 -

Observações

€ 1,05 -

- Obrigações de Tesouro de Médio/Longo Prazo

- Acções de Sociedades Anónimas Desportivas (SAD's)

- Títulos de emissões classificadas como isentas- A comissão de Guarda de Títulos  é cobrada sobre cada conta de Depósitos à Ordem agregadora das respetivas contas títulos existentes no último dia de cada trimestre, considerando o total de 
títulos, e é cobrada na sua totalidade, independentemente do tempo decorrido desde a data de início da guarda de títulos. 
- Títulos depositados em Centrais de Valores estrangeiras (Bank of New York Mellon, Euroclear, Goldman Sachs) estão abrangidos pela comissão de Títulos não Integrados na CVM.
- Operações cambiais: Sempre que haja necessidade de efetuar conversões cambiais, seja para o valor da operação, seja apenas para o comissionamento, o Banco utilizará as taxas de câmbio internas, 
em vigor a cada momento. 
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Pagamento de Reembolsos e Rendimentos (a)  - Títulos Nacionais e Estrangeiros

Designação I. Selo IVA

Reembolsos Rendimentos Reembolsos Rendimentos

1. Títulos Integrados na CVM
1.1. Títulos Depositados
1.1.1. Comissão bancária 0,35% 2,40% - 23% n.a. n.a.

1.2 Títulos Não Depositados (b) Mínimo € 2,50 Mínimo € 1,25 - 23% € 3,08 € 1,54

1.2.1. Comissão bancária - Com Recibo * € 2,50 € 1,25 - 23% € 3,08 € 1,54

1.2.2. Comissão bancária - Sem Recibo ** 0,50% 3,00% - 23% n.a. n.a.

2. Títulos Nacionais não Integrados na CVM
2.1. Títulos Depositados

2.1.1. Comissão bancária 0,30% 2,50% - 23% n.a. n.a.

2.2 Títulos Não Depositados(b) Mínimo € 2,50 Mínimo € 1,25 - 23% € 3,08 € 1,54

2.2.1. Comissão bancária - Com Recibo * € 2,50 € 1,25 - 23% € 3,08 € 1,54

2.2.2. Comissão bancária - Sem Recibo ** 0,50% 3,00% - 23% n.a. n.a.

3. Títulos Integrados em Centrais Valores Estrangeiras 0,30% 2,50% - 23% n.a. n.a.

4. Portes - -

Balcão / Telefone / Internet

Encargo Mínimo

€ 0,40

Regime FiscalCanal

Conta - Balcão / Telefone / Internet

€ 0,404. Portes - -

5. Despesas de Expediente - 23%

Observações

€ 1,05 € 1,29

€ 0,40€ 0,40

(a) - Pagamento de Rendimentos refere-se a juros de Obrigações,  dividendos de Acções ou quaisquer rendimentos de valores mobiliários de qualquer natureza, como por 
exemplo - pagamento de rendimentos com origem em Unidades de Participação de Fundos de Investimento.
(b) - O banco só paga rendimentos de títulos para os quais foi designado Agente Pagador. Nos casos em que não o foi, os Clientes deverão ser encaminhados para a 
Instituição Financeira designada.
* Com Recibo - Quando o Cliente apresenta os títulos físicos juntamente com Recibo para pagamento de rendimentos.
** Sem Recibo - Quando o Cliente apresenta os títulos físicos sem Recibo para pagamento de rendimentos.
- A comissão mínima e as despesas de expediente a cobrar não podem ser superiores a 50% dos rendimentos a creditar aos Clientes. Quando o crédito for inferior a  7,5 
Euros (títulos nacionais) ou 25 Euros (títulos estrangeiros), não segue correio para o Cliente, pelo que não serão cobradas despesas de expediente.
- O pagamento de rendimentos e reembolsos sobre títulos do Millennium bcp estão sujeitos a uma redução de 50% sobre a comissão bancária.
- O pagamento de dividendos sobre títulos do Millennium bcp está isento caso o montante em carteira seja igual ou inferior a 5000 acções.
- Operações cambiais: Sempre que haja necessidade de efetuar conversões cambiais, seja para o valor da operação, seja apenas para o comissionamento, o Banco utilizará 
as taxas de câmbio internas, em vigor a cada momento. 
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Encargo Mínimo

Designação I. Selo IVA
Balcão / Telefone / 

Internet

1. Recuperação Standard (2)

1.1. Comissão Bancária - 23% € 184,50

2. Recuperação Simplificada (3)

2.1. Comissão Bancária - 23% € 123,00

3. Portes (4) - - € 0,40

4. Despesas de Expediente - 23% € 1,29

Observações

€ 100,00

€ 0,40

€ 1,05

Serviço de Recuperação de Impostos (1)

Canal Regime Fiscal

Conta - Balcão / Telefone / Internet

€ 150,00

(1) Mercados abrangidos: Mercados Euronext (Rede de Retalho), Alemanha, Bélgica, Espanha, Finlândia, França, Holanda, Itália, Noruega, Suécia e Suíça (Redes 
Corporate , Empresas e PB). 
(2) Imposto reclamado à posteriori mediante o envio de documentação específica às Autoridades Fiscais do país de origem. 

Quando impresso, este documento constitui uma cópia não controlada. 10 Data de entrada en vigor : 03-03-2014

(1) Mercados abrangidos: Mercados Euronext (Rede de Retalho), Alemanha, Bélgica, Espanha, Finlândia, França, Holanda, Itália, Noruega, Suécia e Suíça (Redes 
Corporate , Empresas e PB). 
(2) Imposto reclamado à posteriori mediante o envio de documentação específica às Autoridades Fiscais do país de origem. 
(3) Imposto retido à taxa reduzida do Acordo de Dupla Tributação (ADT), mediante envio prévio de documentação específica - disponível apenas para os mercados 
francês e italiano. 
(4) Os portes são cobrados sempre que as operações o justifiquem. 
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