
 

País Comissão
1

Valor Mínimo
1

 (I. Selo) (IVA)

Europa - Zona Euro
2

0,25% 35 € 4% -

Europa - Zona Não Euro
3

0,40% 50 € 4% -

Estados Unidos da América 0,50% $25 4% -

Obrigações e outros valores mobiliários de rendimento fixo

País Comissão
1

Valor Mínimo
1

 (I. Selo) (IVA)

Europa - Zona Euro
2

0,50% 20 € 4% -

Europa - Zona Não Euro
3

0,50% 30 € 4% -

Comissão Valor Mínimo

 (I. Selo) (IVA)

Serviço de consultoria para investimento Isento Isento - -

Comissão  Valor Mínimo 
 (I. Selo) (IVA)

Guarda de Valores Mobiliários (custódia) 
4

0,15% €25 (por trimestre) - 23%

Transferência de títulos de outra instituição (OIF) Isento - 23%

Transferência de títulos para outra instituição (OIF) 
5

25 € - 23%

 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

Registo e Depósito (Custódia)

Regime Fiscal

Eventos e Outras Operações

Regime Fiscal

PREÇÁRIO
Preçário para Investidores não qualificados nos termos da instrução da CMVM nº 1/2013

Operações com Valores Mobiliários

Em vigor a partir de 10 de Março de 2016

Transacções

Acções e outros valores mobiliários de rendimento variável

Regime Fiscal

Regime Fiscal

Consultoria para Investimento

1 - Os valores constantes desta tabela, aplicam-se a todas as transacções (incluindo Ofertas Públicas de Aquisição, Ofertas Públicas de Venda, Ofertas Públicas de
Subscrição e Operações Fora de Bolsa), independentemente do montante. Os valores indicados incluem apenas a corretagem, não estando incluídos taxas de
operações de bolsa e outros impostos locais (como o UK Stamp Duty e o PTM Levy no Reino Unido, o French Financial Transaction Tax em França e a taxa da
Securities Exchange Commission nos EUA).
O preçário é aplicado por ordem e por dia. Uma ordem com execuções em diferentes sessões de Bolsa será considerada como uma ordem por sessão. Salvo
indicação específica, o preçário de valores mobiliários é aplicado sobre o valor de cotação e, na ausência de cotação, sobre o valor nominal.

Para as operações realizadas em moeda estrangeira e que sejam liquidadas numa conta em euros, é utilizado o câmbio oficial EUR/USD do Banco Central Europeu
referente ao dia da operação (publicado na sua página oficial da Internet), acrescido ou diminuido de 0,2%, conforme se trate de uma compra ou uma venda.
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.

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 os relacionados com a detenção de valores mobiliários, e compará-los com os eventuais
rendimentos esperados. Antes de contratar o serviço devem sempre consultar as recomendações da CMVM aos investidores em produtos financeiros, 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.

4 - A comissão de Registo e Depósito de Valores Mobiliários é anual, sendo cobrada trimestralmente.
5 - Comissão cobrada por cada espécie/código ISIN em carteira em cada dossier distinto. Acrescem as despesas de correspondente, caso existam.
OIF - Outro Intermediário Financeiro
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