Documento de Informação Fundamental
ORMAÇÕES FUNDAMENTAIS
Finalidade
Este documento fornece-lhe informações fundamentais acerca deste produto de investimento. Não é material promocional. Estas informações
são obrigatórias por lei para o ajudar a entender a natureza, os custos, os riscos e os benefícios decorrentes deste produto e para poder
compará-lo com outros produtos.

CFD - Índices Genéricos
A entidade emitente deste produto é o Saxo Bank A/S. O Saxo Bank A/S está sob a supervisão da Autoridade de Serviços Financeiros da
Dinamarca. Este Documento de Informações Fundamentais foi publicado a 2 de janeiro de 2018.

AVISO
Está prestes a adquirir um produto que não é simples e que pode ser difícil de compreender.

O que é este produto?
Tipo: Este é um "Contrato Diferencial" designado por "CFD". O mesmo permite-lhe uma exposição indireta, também designada como "sintética",
a um produto ou instrumento financeiro como por exemplo, valor imobiliário, mercadoria ou índice. O investidor não tem nenhum interesse direto
no produto ou instrumento financeiro. Por conseguinte, o investidor pode realizar ganhos ou sofrer perdas em resultado dos movimentos do
preço ou do valor relacionados com o produto subjacente ou instrumento financeiro ao qual terá exposição indireta.
Clique aqui para obter mais informação relacionada com CFD´s sobre Índices.
Objetivos: O objetivo da negociação de um CFD consiste em obter exposição a movimentos relacionados com um produto, referencial ou
instrumento financeiro sem o possuir. O seu retorno depende da amplitude do desempenho, ou movimento do instrumento subjacente e da
dimensão da sua posição.
Por exemplo, se o investidor acredita que o valor de um Índice de Ações vai aumentar, compra uma quantidade de CFD, "going long", com a
intenção de os vender mais tarde quando alcançarem um valor mais elevado. A diferença entre o preço de compra e o preço de venda
subsequente do investidor equivaleria ao seu lucro, menos os custos relevantes, detalhados abaixo. Se o investidor considera que o valor de um
índice vai diminuir, vende uma série de CFD, "going short", por um valor específico, esperando recomprá-los depois por um valor mais baixo do
que aquele pelo qual o investidor concordou em vendê-los, resultando no pagamento da diferença por parte do Saxo Bank, menos os custos
relevantes detalhados abaixo. No entanto, se o instrumento subjacente se mover na direção oposta e a sua posição estiver fechada, o investidor
fica em dívida para com Saxo Bank no montante da perda em que incorrer, juntamente com quaisquer custos.
Este produto é normalmente transacionado com uma margem. Margem refere-se à utilização de uma pequena quantidade de capital para
suportar um investimento com uma exposição maior. Note que a negociação com margens exige um cuidado adicional, uma vez que o investidor
pode realizar grandes lucros se o preço se mover a seu favor e arrisca perdas consideráveis se o preço se mover a seu desfavor.
Para obter mais informações sobre a negociação com margens, aceda aqui.
Destinado a pequenos investidores: A negociação deste produto não será apropriada para todos. O produto é normalmente utilizado por
pessoas que desejam, em geral, obter exposições de curto prazo a instrumentos ou mercados financeiros; negoceiam com dinheiro que podem
perder; têm uma carteira diversificada de investimentos e poupanças; têm uma elevada tolerância ao risco; e compreendem o impacto e os
riscos associados à negociação com margens.
Prazo: CFD em Índices são apenas produtos de mera execução e, geralmente, não têm data de vencimento fixa ou sugerida. A abertura ou
fecho da posição depende do investidor, sendo a posição mantida em aberto desde que haja margem disponível.
Informações específicas sobre cada opção de investimento subjacente podem ser encontradas www.activobank.pt
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Quais são os riscos e o que posso obter como retorno?
Indicador de risco
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Risco mais baixo

6

7
Risco mais elevado

O resumo do indicador de risco é um guia para o nível de risco deste produto em comparação com outros produtos. Isto mostra a probabilidade
de perda de dinheiro com o produto em virtude dos movimentos nos mercados ou, por impossibilidade de pagamento ao investidor.
Este produto está classificado como 7 em 7, o que corresponde à classe de risco mais elevado. Isto classifica as perdas potenciais do
desempenho futuro num nível muito alto. Este produto incorpora ainda risco cambial. O investidor pode receber os pagamentos numa moeda
diferente, pelo que o retorno final que o investidor obterá dependerá da taxa de câmbio entre as duas moedas. Este risco não é considerado no
indicador apresentado acima. Em algumas circunstâncias, o investidor pode ser obrigado a fazer pagamentos adicionais para pagar as perdas.
Os riscos de negociação são ampliados por alavancagem, ou seja, a perda total em que o investidor pode incorrer pode exceder
significativamente o montante investido. Os valores podem variar significativamente em tempos de elevada volatilidade ou incerteza económica e
de mercados. Tais oscilações são ainda mais significativas se as posições do investidor forem alavancadas, podendo afetar negativamente a
posição detida. Por conseguinte, as exigências de reforço da margem podem ser colocadas de forma rápida ou frequente sendo que, em caso
de incumprimento, as posições do investidor podem ser encerradas e qualquer défice será suportado pelo mesmo. A negociação deve ser feita
apenas depois de reconhecer e aceitar os riscos inerentes. O investidor deve considerar cuidadosamente a adequação da negociação de
produtos alavancados.

Cenários de desempenho
Existem vários tipos de risco de negociação, incluindo o risco de alavancagem, dos quais o investidor deve estar ciente antes de começar a
negociar. Informações sobre os fatores que afetam o desempenho deste produto são detalhadas aqui – incluindo entre outros, os seguintes:











Risco de alavancagem
Risco de perda ilimitada
Risco de margem
Risco cambial
Risco de mercado
Risco de mercado não regulamentado
Risco de perturbações do mercado
Risco de contraparte
Risco da plataforma de negociação online e de TI
Conflitos de interesse

Exemplos específicos de negociação neste produto podem ser encontrados aqui.

O que acontece se o Saxo não puder pagar?
O Saxo Bank A/S é um banco europeu totalmente credenciado e é membro do Fundo de Garantia para Depositantes e Investidores: www.gii.dk;
uma instituição criada pelo parlamento dinamarquês, que é supervisionada pelo Ministério das Finanças e Negócios na Dinamarca.
No caso improvável de o Saxo Bank ser declarado falido, o Fundo de Garantia cobre depósitos em dinheiro até 100.000 EUR.
Os valores mobiliários, como por exemplo as ações, mantidas numa conta de custódia individual serão devolvidos ao proprietário,
independentemente de uma ordem de liquidação.
No caso improvável de o Saxo Bank não poder devolver os valores mobiliários detidos sob custódia, administrados ou geridos, o Fundo de
Garantia cobre, em regra, perdas até 20.000 EUR por investidor.
Para mais informações, pode visitar a Autoridade de Supervisão Financeira Dinamarquesa em www.finanstilsynet.dk.
Se a entidade que o aconselha ou vende não é diretamente o Saxo Bank A/S, entre em contato direto com essa entidade.
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Quais são os custos?
Antes de começar a negociar CFDs em Índices, o investidor deve familiarizar-se com todos os custos pontuais, contínuos e acessórios pelos
quais será responsável. Estes encargos reduzirão qualquer lucro líquido ou aumentarão as perdas do investidor. Para mais informações,
consulte o preçário do ActivoBank disponível em www.activobank.pt.
Esta tabela apresenta os diferentes tipos de custos para CFD em Índices de Ações
Spread

A diferença entre os preços de oferta (venda) e de procura (compra) é
designada por spread.

Taxa de conversão de moeda

A taxa cobrada pela conversão do lucro/perda realizado/a da moeda do
instrumento para a moeda da conta.

Custos
contínuos

Financiamento overnight

Se o investidor tiver uma posição longa ou curta aberta após o fecho do
mercado, estará sujeito a uma taxa de Financiamento Overnight.

Custos
acessórios

-

-

Custos pontuais

Durante quanto tempo devo deter o investimento e é possível levantar o dinheiro
antecipadamente?
Período de detenção recomendado: Sem Período De Detenção Recomendado
Os CFD em Índices não têm período de detenção recomendado. Desde que o Saxo Bank esteja aberto para negociação, o investidor pode
entrar e sair das posições a qualquer momento.

Como posso apresentar uma reclamação?
O ActivoBank assume perante o Investidor a responsabilidade pelo esclarecimento de todas as reclamações apresentadas relacionadas com a
negociação da plataforma.
Poderão ser apresentadas reclamações à entidade comercializadora, por correio, pessoalmente bem como através de quaisquer meios de
comunicação eletrónica, para o endereço de e-mail disponibilizado no site do ActivoBank em www.activobank.pt.
O investidor poderá ainda apresentar reclamações junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários através do site www.cmvm.pt. ou
através da linha verde 800205339.

Outras informações relevantes:
Os emitentes de PRIIP devem indicar quaisquer documentos de informações adicionais que possam ser fornecidos e se tais documentos de
informações adicionais estão disponíveis com base num requisito legal ou apenas a pedido do pequeno investidor.
As informações podem ser fornecidas em formato de resumo, incluindo um link para o site onde são disponibilizados outros detalhes que não os
documentos mencionados.
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Documento de Informação Fundamental
Finalidade
Este documento fornece-lhe informações fundamentais acerca deste produto de investimento. Não é material promocional. Estas informações
são obrigatórias por lei para o ajudar a entender a natureza, os custos, os riscos e os benefícios decorrentes deste produto e para poder
compará-lo com outros produtos.

CFD - Futuros
A entidade emitente deste produto é o Saxo Bank A/S. O Saxo Bank A/S está sob a supervisão da Autoridade de Serviços Financeiros da
Dinamarca. Este Documento de Informações Fundamentais foi publicado a 2 de janeiro de 2018.

AVISO
Está prestes a adquirir um produto que não é simples e que pode ser difícil de compreender.

O que é este produto?
Tipo: Este é um "Contrato Diferencial" designado por "CFD". O mesmo permite-lhe uma exposição indireta, também designada como "sintética",
a um produto ou instrumento financeiro como por exemplo, valor imobiliário, mercadoria ou índice. O investidor não tem nenhum interesse direto
no produto ou instrumento financeiro. Por conseguinte, o investidor pode realizar ganhos ou sofrer perdas em resultado dos movimentos do
preço ou do valor relacionados com o produto subjacente ou instrumento financeiro ao qual terá exposição indireta.
Clique aqui para obter mais informação relacionada com CFD´s sobre Futuros.
Objetivos: O objetivo da negociação de um CFD consiste em obter exposição a movimentos relacionados com um produto, referencial ou
instrumento financeiro sem o possuir. O seu retorno depende da amplitude do desempenho, ou movimento do instrumento subjacente e da
dimensão da sua posição.
Por exemplo, se o investidor acredita que o valor de uma mercadoria, paridade cambial, obrigação ou índice de ações vai aumentar, compra
uma série de CFD, "going long", com a intenção de os vender mais tarde quando alcançarem um valor mais elevado. A diferença entre o preço
de compra e o preço de venda subsequente do investidor equivaleria ao seu lucro, menos os custos relevantes, detalhados abaixo. Se o
investidor considera que o valor de um índice vai diminuir, vende uma série de CFD, "going short", por um valor específico, esperando recomprálos depois por um valor mais baixo do que aquele pelo qual o investidor concordou em vendê-los, resultando no pagamento da diferença por
parte do Saxo Bank, menos os custos relevantes detalhados abaixo. No entanto, se o instrumento subjacente se mover na direção oposta e a
sua posição estiver fechada, o investidor fica em dívida para com Saxo Bank no montante da perda em que incorrer, juntamente com quaisquer
custos.
Este produto é normalmente transacionado com uma margem. Margem refere-se à utilização de uma pequena quantidade de capital para
suportar um investimento com uma exposição maior. Note que a negociação com margens exige um cuidado adicional, uma vez que o investidor
pode realizar grandes lucros se o preço se mover a seu favor e arrisca perdas consideráveis se o preço se mover a seu desfavor.
Para obter mais informações sobre a negociação com margens, aceda aqui.
Destinado a pequenos investidores: A negociação deste produto não será apropriada para todos. O produto é normalmente utilizado por
pessoas que desejam, em geral, obter exposições de curto prazo a instrumentos ou mercados financeiros; negoceiam com dinheiro que podem
perder; têm uma carteira diversificada de investimentos e poupanças; têm uma elevada tolerância ao risco; e compreendem o impacto e os
riscos associados à negociação com margens.
Prazo: Os CFD em Futuros expirarão a cada mês e serão liquidados no prazo de expiração do futuro subjacente. O mês seguinte, contrato
atual, e o mês anterior, contrato seguinte, serão oferecidos para permitir a rotação manual das posições de um contrato para o outro. A data e o
prazo de validade específicos para CFD individuais em Futuros podem ser encontrados na plataforma de negociação.
Informações específicas sobre cada opção de investimento subjacente podem ser encontradas www.activobank.pt.
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Quais são os riscos e o que posso obter como retorno?
Indicador de risco
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Risco mais elevado

O resumo do indicador de risco é um guia para o nível de risco deste produto em comparação com outros produtos. Isto mostra a probabilidade
de perda de dinheiro com o produto em virtude dos movimentos nos mercados ou, por impossibilidade de pagamento ao investidor.
Este produto está classificado como 7 em 7, o que corresponde à classe de risco mais elevado. Isto classifica as perdas potenciais do
desempenho futuro num nível muito alto. Este produto incorpora ainda risco cambial. O investidor pode receber os pagamentos numa moeda
diferente, pelo que o retorno final que o investidor obterá dependerá da taxa de câmbio entre as duas moedas. Este risco não é considerado no
indicador apresentado acima. Em algumas circunstâncias, o investidor pode ser obrigado a fazer pagamentos adicionais para pagar as perdas.
Os riscos de negociação são ampliados por alavancagem, ou seja, a perda total em que o investidor pode incorrer pode exceder
significativamente o montante investido. Os valores podem variar significativamente em tempos de elevada volatilidade ou incerteza económica e
de mercados. Tais oscilações são ainda mais significativas se as posições do investidor forem alavancadas, podendo afetar negativamente a
posição detida. Por conseguinte, as exigências de reforço da margem podem ser colocadas de forma rápida ou frequente sendo que, em caso
de incumprimento, as posições do investidor podem ser encerradas e qualquer défice será suportado pelo mesmo. A negociação deve ser feita
apenas depois de reconhecer e aceitar os riscos inerentes. O investidor deve considerar cuidadosamente a adequação da negociação de
produtos alavancados.

Cenários de desempenho
Existem vários tipos de risco de negociação, incluindo o risco de alavancagem, dos quais o investidor deve estar ciente antes de começar a
negociar. Informações sobre os fatores que afetam o desempenho deste produto são detalhadas aqui – incluindo entre outros, os seguintes:











Risco de alavancagem
Risco de perda ilimitada
Risco de margem
Risco cambial
Risco de mercado
Risco de mercado não regulamentado
Risco de perturbações do mercado
Risco de contraparte
Risco da plataforma de negociação online e de TI
Conflitos de interesse

Exemplos específicos de negociação neste produto podem ser encontrados aqui

O que acontece se o Saxo não puder pagar?
O Saxo Bank A/S é um banco europeu totalmente credenciado e é membro do Fundo de Garantia para Depositantes e Investidores: www.gii.dk;
uma instituição criada pelo parlamento dinamarquês, que é supervisionada pelo Ministério das Finanças e Negócios na Dinamarca.
No caso improvável de o Saxo Bank ser declarado falido, o Fundo de Garantia cobre depósitos em dinheiro até 100.000 EUR.
Os valores mobiliários, como por exemplo as ações, mantidas numa conta de custódia individual serão devolvidos ao proprietário,
independentemente de uma ordem de liquidação.
No caso improvável de o Saxo Bank não poder devolver os valores mobiliários detidos sob custódia, administrados ou geridos, o Fundo de
Garantia cobre, em regra, perdas até 20.000 EUR por investidor.
Para mais informações, pode visitar a Autoridade de Supervisão Financeira Dinamarquesa em www.finanstilsynet.dk.
Se a entidade que o aconselha ou vende não é diretamente o Saxo Bank A/S, entre em contato direto com essa entidade.
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Quais são os custos?
Antes de começar a negociar CFDs em Futuros, o investidor deve familiarizar-se com todos os custos pontuais, contínuos e acessórios pelos
quais será responsável. Estes encargos reduzirão qualquer lucro líquido ou aumentarão as perdas do investidor. Para mais informações,
consulte o preçário do ActivoBank disponível em www.activobank.pt.
Esta tabela ilustra os diferentes tipos de custos para CFD em Futuros
Custos pontuais

Spread

A diferença entre os preços de oferta (venda) e de procura (compra) é
designada por spread.

Taxa de conversão de moeda

A taxa cobrada pela conversão do lucro/perda realizado/a da moeda do
instrumento para a moeda da conta.

Custos
contínuos

Custos de manutenção

Se o investidor tiver uma posição em CFD a expirar overnight, pode estar
sujeito a um custo de manutenção. O custo de manutenção é calculado com
base no requisito de margem diária e aplicado quando uma posição é detida
overnight.

Custos
acessórios

-

-

Durante quanto tempo devo deter o investimento e é possível levantar o dinheiro
antecipadamente?
Período de detenção recomendado: Sem Período De Detenção Recomendado
Os CFD em Índices não têm período de detenção recomendado. Desde que o Saxo Bank esteja aberto para negociação, o investidor pode
entrar e sair das posições a qualquer momento.

Como posso apresentar uma reclamação?
O ActivoBank assume perante o Investidor a responsabilidade pelo esclarecimento de todas as reclamações apresentadas relacionadas com a
negociação da plataforma.
Poderão ser apresentadas reclamações à entidade comercializadora, por correio, pessoalmente bem como através de quaisquer meios de
comunicação eletrónica, para o endereço de e-mail disponibilizado no site do ActivoBank em www.activobank.pt.
O investidor poderá ainda apresentar reclamações junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários através do site www.cmvm.pt. ou
através da linha verde 800205339.

Outras informações relevantes:
Os emitentes de PRIIP devem indicar quaisquer documentos de informações adicionais que possam ser fornecidos e se tais documentos de
informações adicionais estão disponíveis com base num requisito legal ou apenas a pedido do pequeno investidor.
As informações podem ser fornecidas em formato de resumo, incluindo um link para o site onde são disponibilizados outros detalhes que não os
documentos mencionados.
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Documento de Informação Fundamental
Finalidade
Este documento fornece-lhe informações fundamentais acerca deste produto de investimento. Não é material promocional. Estas informações
são obrigatórias por lei para o ajudar a entender a natureza, os custos, os riscos e os benefícios decorrentes deste produto e para poder
compará-lo com outros produtos.

CFD - Ações
A entidade emitente deste produto é o Saxo Bank A/S. O Saxo Bank A/S está sob a supervisão da Autoridade de Serviços Financeiros da
Dinamarca. Este Documento de Informações Fundamentais foi publicado a 2 de janeiro de 2018.

Aviso
Está prestes a adquirir um produto que não é simples e que pode ser difícil de compreender.

O que é este produto?
Tipo: Este é um "Contrato Diferencial" designado por "CFD". O mesmo permite-lhe uma exposição indireta, também designada como
"sintética", a um produto ou instrumento financeiro como por exemplo, valor imobiliário, mercadoria ou índice. O investidor não tem nenhum
interesse direto no produto ou instrumento financeiro. Por conseguinte, o investidor pode realizar ganhos ou sofrer perdas em resultado dos
movimentos do preço ou do valor relacionados com o produto subjacente ou instrumento financeiro ao qual terá exposição indireta.
Clique aqui para obter mais informação relacionada com CFD´s sobre ações.
Objetivos: O objetivo da negociação de um CFD consiste em obter exposição a movimentos relacionados com um produto, referencial ou
instrumento financeiro sem o possuir. O seu retorno depende da amplitude do desempenho, ou movimento do instrumento subjacente e da
dimensão da sua posição.
Por exemplo, se o investidor acredita que o valor de um Índice de Ações vai aumentar, compra uma quantidade de CFD, "going long", com a
intenção de os vender mais tarde quando alcançarem um valor mais elevado. A diferença entre o preço de compra e o preço de venda
subsequente do investidor equivaleria ao seu lucro, menos os custos relevantes, detalhados abaixo. Se o investidor considera que o valor de
um índice vai diminuir, vende uma série de CFD, "going short", por um valor específico, esperando recomprá-los depois por um valor mais
baixo do que aquele pelo qual o investidor concordou em vendê-los, resultando no pagamento da diferença por parte do Saxo Bank, menos os
custos relevantes detalhados abaixo. No entanto, se o instrumento subjacente se mover na direção oposta e a sua posição estiver fechada, o
investidor fica em dívida para com Saxo Bank no montante da perda em que incorrer, juntamente com quaisquer custos.
Este produto é normalmente transacionado com uma margem. Margem refere-se à utilização de uma pequena quantidade de capital para
suportar um investimento com uma exposição maior. Note que a negociação com margens exige um cuidado adicional, uma vez que o
investidor pode realizar grandes lucros se o preço se mover a seu favor e arrisca perdas consideráveis se o preço se mover a seu desfavor.
Para obter mais informações sobre a negociação com margens, aceda aqui.
Destinado a pequenos investidores: A negociação deste produto não será apropriada para todos. O produto é normalmente utilizado por
pessoas que desejam, em geral, obter exposições de curto prazo a instrumentos ou mercados financeiros; negoceiam com dinheiro que
podem perder; têm uma carteira diversificada de investimentos e poupanças; têm uma elevada tolerância ao risco; e compreendem o impacto
e os riscos associados à negociação com margens.
Prazo: CFD em Ações são produtos de mera execução e geralmente não têm data de vencimento fixa ou sugerida.
A abertura ou fecho da sua posição depende do investidor, sendo a posição mantida em aberto desde que haja margem disponível.
Informações específicas sobre cada opção de investimento subjacente podem ser encontradas www.activobank.pt
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Quais são os riscos e o que posso obter como retorno?
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O resumo do indicador de risco é um guia para o nível de risco deste produto em comparação com outros produtos. Isto mostra a probabilidade
de perda de dinheiro com o produto em virtude dos movimentos nos mercados ou, por impossibilidade de pagamento ao investidor.
Este produto está classificado como 7 em 7, o que corresponde à classe de risco mais elevado. Isto classifica as perdas potenciais do
desempenho futuro num nível muito alto. Este produto incorpora ainda risco cambial. O investidor pode receber os pagamentos numa moeda
diferente, pelo que o retorno final que o investidor obterá dependerá da taxa de câmbio entre as duas moedas. Este risco não é considerado no
indicador apresentado acima. Em algumas circunstâncias, o investidor pode ser obrigado a fazer pagamentos adicionais para pagar as perdas.
Os riscos de negociação são ampliados por alavancagem, ou seja, a perda total em que o investidor pode incorrer pode exceder
significativamente o montante investido. Os valores podem variar significativamente em tempos de elevada volatilidade ou incerteza económica
e de mercados. Tais oscilações são ainda mais significativas se as posições do investidor forem alavancadas, podendo afetar negativamente a
posição detida. Por conseguinte, as exigências de reforço da margem podem ser colocadas de forma rápida ou frequente sendo que, em caso
de incumprimento, as posições do investidor podem ser encerradas e qualquer défice será suportado pelo mesmo. A negociação deve ser feita
apenas depois de reconhecer e aceitar os riscos inerentes. O investidor deve considerar cuidadosamente a adequação da negociação de
produtos alavancados.

Cenários de desempenho
Existem vários tipos de risco de negociação, incluindo o risco de alavancagem, dos quais o investidor deve estar ciente antes de começar a
negociar. Informações sobre os fatores que afetam o desempenho deste produto são detalhadas aqui – incluindo entre outros, os seguintes:











Risco de alavancagem
Risco de perda ilimitada
Risco de margem
Risco cambial
Risco de mercado
Risco de mercado não regulamentado
Risco de perturbações do mercado
Risco de contraparte
Risco da plataforma de negociação online e de TI
Conflitos de interesse

Exemplos específicos de negociação neste produto podem ser encontrados aqui.

O que acontece se o Saxo não puder pagar?
O Saxo Bank A/S é um banco europeu totalmente credenciado e é membro do Fundo de Garantia para Depositantes e Investidores:
www.gii.dk; uma instituição criada pelo parlamento dinamarquês, que é supervisionada pelo Ministério das Finanças e Negócios na Dinamarca.
No caso improvável de o Saxo Bank ser declarado falido, o Fundo de Garantia cobre depósitos em dinheiro até 100.000 EUR.
Os valores mobiliários, como por exemplo as ações, mantidas numa conta de custódia individual serão devolvidos ao proprietário,
independentemente de uma ordem de liquidação.
No caso improvável de o Saxo Bank não poder devolver os valores mobiliários detidos sob custódia, administrados ou geridos, o Fundo de
Garantia cobre, em regra, perdas até 20.000 EUR por investidor.
Para mais informações, pode visitar a Autoridade de Supervisão Financeira Dinamarquesa em www.finanstilsynet.dk.
Se a entidade que o aconselha ou vende não é diretamente o Saxo Bank A/S, entre em contato direto com essa entidade.
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Quais são os custos?
Antes de começar a negociar CFD em Ações, o investidor deve familiarizar-se com todos os custos pontuais, contínuos e acessórios pelos
quais será responsável. Estes encargos reduzirão qualquer lucro líquido ou aumentarão as perdas do investidor. Para mais informações,
consulte o preçário do ActivoBank disponível em www.activobank.pt.
Esta tabela ilustra os diferentes tipos de custos para CFDs em Reservas
Custos pontuais

Custos
contínuos

Custos
acessórios

Comissão

A taxa cobrada pelo serviço de realização da transação.

Comissão mínima

A taxa mínima cobrada pelo serviço de realização da transação.

Taxa de conversão de moeda

A taxa cobrada pela conversão do lucro/perda realizado/a da moeda do
instrumento para a moeda da conta.

Financiamento overnight

Se o investidor tiver uma posição longa ou curta aberta após o fecho do
mercado, estará sujeito a uma taxa de Financiamento Overnight.

Custos de empréstimos (apenas
posição curta)

Se o investidor tiver posições CFD numa Única Ação overnight, pode estar
sujeito a um custo de empréstimo. O custo depende da liquidez das Ações
e poderá ser de zero (0) para liquidez elevada

-

-

Durante quanto tempo devo deter o investimento e é possível levantar o dinheiro
antecipadamente?
Período de detenção recomendado: Sem Período De Detenção Recomendado.
Os CFD em Ações não têm período de detenção recomendado. Desde que o Saxo Bank esteja aberto para negociação, o investidor pode
entrar e sair das posições a qualquer momento.

Como posso apresentar uma reclamação?
O ActivoBank assume perante o Investidor a responsabilidade pelo esclarecimento de todas as reclamações apresentadas relacionadas com a
negociação dos CFD’s sobre ações.
Poderão ser apresentadas reclamações à entidade comercializadora, por correio, pessoalmente bem como através de quaisquer meios de
comunicação eletrónica, para o endereço de e-mail disponibilizado no site do ActivoBank em www.activobank.pt.
O investidor poderá ainda apresentar reclamações junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários através do site www.cmvm.pt. ou
através da linha verde 800205339.

Outras informações relevantes:
Os emitentes de PRIIP devem indicar quaisquer documentos de informações adicionais que possam ser fornecidos e se tais documentos de
informações adicionais estão disponíveis com base num requisito legal ou apenas a pedido do pequeno investidor.
As informações podem ser fornecidas em formato de resumo, incluindo um link para o site onde são disponibilizados outros detalhes que não
os documentos mencionados.
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