
 

 
PREÇÁRIO DE SERVIÇOS INVESTIMENTOS SOBRE VALORES MOBILIÁRIOS 

E DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
 

1 – Serviços de recepção e execução de ordens em mercado à vista 
 

Mercado Euronext ‰ 
Mercados Internacionais  ‰ 
Mínimo por ordem n os mercados europeus, excepto Lisboa (cobrado na moeda de referência do mercado) € 12,00 
Mínimo por ordem no mercado americano $ 15,00 
Mínimo por ordem no mercado inglês £ 12,00 
Comissões de bolsa estão incluídas em todos os mercados excepto no Euronext  

 

2 – Mercado de derivados 
 

Contratos de PSI20 no Euronext Lisboa A pedido 
Outros contratos futuros no Euronext Lisboa A pedido 
Contratos de futuros estrangeiros € 9,00 por contrato 
Comissões de bolsa estão incluídas em todos os mercados excepto em Lisboa  

 

3 – Impostos e taxas 
 

Imposto de selo, regime português, aplicável sobre as comissões cobradas pela FINCOR 4 % 
Imposto selo aplicável, pelo regime Inglês, sobre as compras no Reino Unido 0,50 % 
Imposto selo aplicável, pelo regime Irlandês, sobre as compras no Reino Unido 1% 
Imposto selo aplicável sobre as compras na bolsa Suiça 0,075 % 
PTM Levy – Taxa fixa em operações no Reino Unido, sobre operações superiores a £12,000.00 £ 1,00 
Taxas de supervisão da Sec nos EUA – variável – aplicável em vendas 0,00192 % (1) 

(1) Conforme a última revisão em 21/01/2011. 
 

4 – Comissões devidas à Euronext - Mercado à Vista 
 

Taxa de Negociação € 1,50 por ordem (2) 
Taxa de Compensação € 0,50 por negócio (2) 

(2) à taxa indicada acrescerá Imposto de Selo à taxa em vigor: 4% 
 

5 – Mercado de balcão 
 

Títulos Cotados Máx. 5 ‰ (3) 
Títulos Não Cotados Máx. 5 ‰ (3) 

(3) à taxa negociada acrescerá Imposto de Selo à taxa em vigor: 4% 
 

6 – Comissões de liquidação de operações 
 

Mercado Comissão (4) Moeda 
Euronext Lisboa 5,00 EUR 
Outros mercados (cobrado na moeda de referência do mercado)  10,00 EUR 

(4) inclui Imposto de Selo à taxa em vigor: 4% 
 

7 – Comissões de Custódia e de Eventos e Operações Cambiais a cargo do Banco Depositário 
 

Comissão Comissão Comissão mínima e máxima  IVA 
Comissão de Custódia de títulos - trimestre € 7,50 ---- 23 % 
Pagamento de dividendos 2,5 ‰ Min. € 2,49 - máx. € 74,82 23 % 
Pagamento de juros 2,5 ‰ Min. € 2,49 - máx. € 74,82 23 % 
Reembolsos 1 ‰ Min. € 2,49 - máx. € 74,82 23 % 
Incorporação de reservas 1 ‰ Min. € 2,49 - máx. € 74,82 23 % 
Subscrição p/ reserva de preferência 1 ‰ Min. € 2,49 - máx. € 74,82 23 % 

 

Transferências de títulos de OIC’s Isento --------- -- 
Transferências de títulos para OIC’s – sobre valor nominal dos títulos 1 ‰ Máx. € 25,00 / espécie 23 % 

 

Operações Cambiais (Compra e Venda de moeda estrangeira) 0.2%   
 

8 – Qualquer reclamação sobre o conteúdo deste preçário pode ser apresentada ao Conselho de Administração de 
FINCOR - Sociedade Corretora SA ou ao Serviço de Participações ou Queixas da CMVM. 
 

 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 na Internet (www.cmvm.pt) onde podem também comparar os preçários dos 
intermediários financeiros autorizados e efectuar simulações de custos. 


