
Mercado

Paris, Amesterdão e Bruxelas 

Frankfurt

Estados Unidos 
(Nasdaq, NYSE e AMEX) (8)

Mercado

PEX

Designação

Transferência para o ActivoBank (2)

Transferência do ActivoBank 
(Dossier Títulos) (2)

Transferência do ActivoBank 
(Dossier Fundos) (2)(7)

Transferência Interna (2)

Subscrição pública (1)(3)

Reserva de preferência (1)(3)

Incorporação de reservas (1)(3)

Pagamento de rendimentos (2)(3)

Pagamento de Reembolsos (2)(3)

                 0,25% com min. de:

N/A

                         - Zona Euro: € 25,00

                         - R.Unido: £ 25,00

0,20% com min. de $ 20,00

0,15% com min. de € 20,00

0,15% com min. de € 15,00

Outros Mercados Internacionais (8)

(*) O preçário é aplicado no dia útil seguinte à execução da 10ª ordem (em qualquer mercado) introduzida via internet e por conta títulos, para o mês em 
curso.

1.2. Negociação (Atendimento Personalizado)

> € 250.000

Atendimento Personalizado (1)

Até € 250.000

0,325% (3) (6)Euronext Lisbon

0,45% (3) (6)

Montante

Preçário das Principais Operações de 
Títulos

€ 6,90

€ 7,40Até 10 ordens

Mais de 10 ordens*

1.1. Negociação (Internet)

Quantidade Internet (1)

Euronext Lisbon / PEX

Ordens anuladas/não executadas

Até € 50.000

0,50% (3)

0,20% (min € 8.00)

0,60% (min € 35,00) (3)

€ 2,00 (3)

2,50%

Mercados Internacionais (8)

Integrados (4)

> € 50.000

2. Transferências, Subscrições e Rendimentos

0,30%

www.activobank.pt

0,3% (min: € 5,00)

2,40%

0,25% (min: 3,75 €) 

0,25% (min: 3,75 €) 

Nota: Quando há mudança de titularidade, aplica-se o preçário de Operações Fora de Bolsa

0,35%

0,25% (min: € 5,00) 

Preçário de negociação PEX e mercados 
estrangeiros

Isentos

€ 7,50

Não Integrados (5)

N/A

€ 7,50 a € 2.000,00

€ 7,50 € 7,50

€ 14,90

N/A

Preçário Euronext Lisbon

€ 25,00
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fiscal 500 734 305. 



Preçário das Principais Operações de 
Títulos

Quantidade

Integrados N/A € 5,00

Até 100 títutlos € 12,50

Até 10.000 títulos € 25,00

Até 100.000 títulos € 50,00

> 100.000 títulos € 100,00

N/A € 5,00

Acções e outros 
Valores mobiliários N/A 0,6% (min: € 25,00) 

Obrigações do 
Tesouro N/A 0,016% (min: € 25,00)

Acções e outros 
Valores mobiliários N/A 0,6% (min: € 15,00) 

Obrigações do 
Tesouro N/A 0,016% (min: € 15,00)

N/A € 15,00

N/A Gratuito

(3) Acrescem portes e despesas de expediente no valor de: portes 0,40 € e expediente 1,05 € + IVA.
(4) Títulos integrados na CVM 
(5) Títulos não integrados e estrangeiros.

(7) Comissão por Fundo de Investimento transferido.

www.activobank.pt

3. Guarda Títulos, Assembleias Gerais, Operações fora de Bolsa e Activo Trader

(9) 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 
acções sem valor nominal será usado o valor de referência (quociente entre o capital social e o número de acções emitidas) em sua substituição.

Designação

Não integrados

Internacionais

Guarda de Títulos Trimestral (2)
Nacionais

(1) Acresce imposto do selo à taxa de 4%.

 Operações fora de bolsa (1) (3) (9)

Valores Admitidos à 
Cotação

(8) 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.

Valores não Admitidos 
à Cotação

Cartas para assembleias (2)

Última actualização: 8 de Novembro 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 prevísiveis de 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.

A comissão de guarda de títulos não é cobrada quando a conta de valores mobiliários se destina unicamente a servir de suporte a Unidades de 
Participação em Instituições de Investimento Colectivo (excepto quando negociados em bolsa), Obrigações de Tesouro e/ou Acções de Sociedades 
Anónimas Desportivas.

(6) Comissão mínima de 12,00 €. No caso das emissões BCP a comissão aplicada é de 0,3%, com um valor mínimo de 9 €  

A comissão de guarda de títulos é cobrada sobre cada conta de Depósitos à Ordem agregadora das respectivas contas títulos existentes no último dia 
de cada trimestre, considerando o total de títulos. Os ADR (American Depositary Receipts ) poderão estar sujeitos à cobrança de comissões de depósito 
pelas entidades patrocinadoras dos programas de ADR.

Notas: A Data Valor das liquidações financeiras: D + 3 para os Débitos e para os Créditos; O prazo máximo de validade das ordens de Bolsa é de 30 
dias;

(2) Acresce IVA.

ActivoTrader 
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