
PREÇÁRIO DA LUSO PARTNERS – SOCIEDADE CORRETORA,  S.A

COMISSÕES DE INTERMEDIAÇÃO

Acções Euronext, Euro, UK, CHF e SEK 0,25%, c/ min. € 20,00

Acções EUA

   Com valor unitário menor ou igual a USD 5,00 USD 0,01/Acção

   Com valor unitário superior a USD 5,00 0,25%

Opções EUA USD 5,00/Contrato

Obrigações 1% c/ min. € 20,00

SERVIÇOS DE GESTÃO DESCRICIONÁRIA

Rendibilidade Líquida da Carteira no Período

superior a 15% 10%

OUTROS SERVIÇOS

Transferência de Valores Mobiliários 

De outra instituição (entrada) Isento

Para outra instituição (saída) €50 por espécie

Interna Isento

Transferências Bancárias 

Transf. interbancárias nacionais € 30

Transferências internacionais € 75

Guarda e administração de títulos (b), (c) €120 / Ano

Pagamento de Rendimentos (juros e dividendos) (d) 1,5% (mínimo €20)

0,2% (mínimo €25)

Comissão de Manutenção de Conta (d) Max. €100/ano

Operações Cambiais para Liquidação de outras Operações Isentas

Taxas de Corretagem (d) ( e) 

Comissão de Gestão Fixa (a), (c)

Comissão de Gestão Mista (a), (c) 

Comissão Fixa: Até 1,5 % anual a incidir sobre o Capital Médio em Gestão, cobrada mensalmente.

Comissão Variável: Até 10% A incidir sobre a Rendibilidade Liquida Anualizada da Carteira no

período, em caso de encerramento da conta pelo Cliente, na data de encerramento da mesma.

Taxa a aplicar: Até 2% anual a incidir sobre o Capital Médio em Gestão, cobrada mensalmente.

Comissão de Gestão Variável (a), (c)

Taxa a Aplicar

Custo

Custo

LUSO PARTNERS – Sociedade Corretora, S.A. Rua Castilho, 90 - 4º Esq., 1250-071 Lisboa – Portugal – Tel. 218815830, Fax: 218815859 Capital Social: 1.000.000 Euros, Pessoa Colectiva nº. 505726394 C.R.C. Lisboa nº.505726394 Registada 

junto do Banco de Portugal com o código 981 e junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários sob o nº. 296 e autorizada para os seguintes serviços: Gestão de carteiras por conta de outrem – desde 07/11/2003; Colocação em ofertas

públicas de distribuição – desde 12/09/2002; Consultoria para investimento em valores mobiliários – desde 12/09/2002; Execução de ordens por conta de outrem no mercado a contado – desde 12/09/2002; Recepção e transmissão de ordens por

conta outrem – desde 12/09/2002; Registo e depósito de valores mobiliários – desde 12/09/2002

Amortizações, subscrições, incorporações, reduções
e outras conversões de capital 



(a) Consoante a opção do cliente nos termos do Contrato de Gestão de Carteira.

(b) Esta comissão é cobrada trimestralmente

(c) Acresce I.S. à taxa aplicável em vigor

(d) Incluido I.S. à taxa aplicável em vigor conforme o respectivo enquadramento

(e) Em operações realizadas em alguns mercados acrescem despesas locais, nomeadamente Impostos sobre Tansações Financeiras.

DEFINIÇÕES

Lisboa,07 de Maio de 2014

LUSO PARTNERS – Sociedade Corretora, S.A. Rua Castilho, 90 - 4º Esq., 1250-071 Lisboa – Portugal – Tel. 218815830, Fax: 218815859 Capital Social: 1.000.000 Euros, Pessoa Colectiva nº. 505726394 C.R.C. Lisboa nº.505726394 Registada 

junto do Banco de Portugal com o código 981 e junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários sob o nº. 296 e autorizada para os seguintes serviços: Gestão de carteiras por conta de outrem – desde 07/11/2003; Colocação em ofertas

públicas de distribuição – desde 12/09/2002; Consultoria para investimento em valores mobiliários – desde 12/09/2002; Execução de ordens por conta de outrem no mercado a contado – desde 12/09/2002; Recepção e transmissão de ordens por

conta outrem – desde 12/09/2002; Registo e depósito de valores mobiliários – desde 12/09/2002

Capital Médio em Gestão : Valor apurado diariamente, considerando a totalidade das entradas e saídas de capital na conta, ponderadas pelo tempo.

Rendibilidade Liquida da Carteira : Calculada por diferença entre o valor da carteira no final do período (um ano ou inferior, no caso de encerramento da conta pelo

Cliente) e o Capital Médio em Gestão

Este preçário estabelece os limites máximos aplicáveis para as taxas e comissões. Poderão ser estabelecidos casuisticamente acordos preferenciais, em
função do volume de negócio ou outros factores de interesse comercial. A informação de carácter fiscal reveste-se de uma natureza genérica, devendo o
respectivo enquadramento ser feito à luz das características específicas de cada cliente e operação

A Luso Partners - Sociedade Corretora, S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal e na CMVM, autorizada a prestar os serviços mencionados nas alíneas

a), b), c) e d) do nº 1 do artº 290 do CVM

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


