
PREÇÁRIO
Preçário para Investidores não qualificados nos termos da instrução da CMVM nº 1/2006

1 - Operações com Valores Mobiliários

Em vigor a partir de 28 de Abril de 2011

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
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País Comissão1 Valor Mínimo1

 (I. Selo) (IVA)
2

Transacção de Valores Mobiliários

Acções e outros valores mobiliários de rendimento variável

Regime Fiscal

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.

Zona Euro2 0,25% 35 € 4% -

Europa - Zona Não Euro3 0,40% 50 € 4% -

Obrigações e outros valores mobiliários de rendimento fixo

País Comissão1 Valor Mínimo1

 (I. Selo) (IVA)

Zona Euro2 0,50% 20 € 4% -

Europa - Zona Não Euro3 0,50% 30 € 4% -

Regime Fiscal

Comissão Valor Mínimo

Consultoria para Investimento

Regime Fiscal

1 - Os valores constantes desta tabela, aplicam-se para todas as transacções, independentemente do montante. Estes valores incluem apenas a 
corretagem para operações em bolsa ou fora de bolsa.Não estão incluídos taxas de operações de bolsa e outros impostos locais, nomeadamente:

- No Reino Unido, às operações de compra acresce um imposto local, denominado UK Stamp Duty, no valor de 0,5% sobre o montante da transacção 
(preço x quantidade). Em todas as transacções cujo montante ultrapasse as 10.000 GBP, acresce outro imposto local, denominado PTM Levy, no valor 
de 1 GBP.
2 - A designação "Europa - Zona Euro" inclui a Holanda, Bélgica, Portugal, França, Espanha, Alemanha, Austria, Irlanda, Itália, Finlândia.
3 - A designação "Europa - Zona Não Euro" inclui a Inglaterra, a Suíça, a Suécia, a Noruega e a Dinamarca.

Comissão Valor Mínimo
 (I. Selo) (IVA)

Serviço de consultoria para investimento Isento Isento - -

Comissão  Valor Mínimo 
 (I. Selo) (IVA)

Registo e Depósito de Valores Mobiliários 4 0,15% €25 (por trimestre) - 23%

Transferência de dossier de titulos para outra instituição 100 € - 23%

Regime Fiscal

Registo e Depósito de Valores Mobiliários

Regime Fiscal

 Comissão  Valor Mínimo 
 (I. Selo) (IVA)

Pagamento de Juros 2,50% 5 € - 23%

Pagamento de Dividendos 2,50% 5 € - 23%

Amortizações de Capital 1,00% 5 € - 23%

Exercício de Direitos de Incorporação 1,00% 5 € 4% -

Exercício de Direitos de Subscrição 1,00% 5 € 4% -

Regime Fiscal

4 A i ã  d  R i t   D ó it  d  V l  M biliá i  é l  d  l l d  b   t t l d  tít l   t i   últi  di  útil d  d  4 - A comissão de Registo e Depósito de Valores Mobiliários é anual, sendo calculada sobre o total de títulos em carteira no último dia útil de cada 
trimestre e cobrada no início do trimestre seguinte
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