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Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o ActivoBank na qualidade de intermediário Financeiro informa os 

clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos financeiros.  

 

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação do Unit Linked Reforma Ativa 2ª Série Estratégia Agressiva-Ações 

no âmbito do serviço de execução de ordens. 

 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000€, com base no câmbio de referência 

indicado abaixo, por um período de 1, 2 e 3 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os custos recorrentes e os 

custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o regime fiscal que vigora atualmente. 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda Em caso de venda Em caso de venda 

após 1 ano após 2 anos após 3 anos 

Impacto na 
rendibilidade 

anual 

Valor 
Impacto na 

rendibilidade 
anual 

Valor 
Impacto na 

rendibilidade 
anual 

Valor 

em em em 

Euros Euros Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou serviços 
auxiliares 

Telefone 

0% 0,00€ 0% 0,00€ 0% 0,00€ 
Internet 

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 

financeiros 

Telefone 
2.00% 200 € 1.75% 350 € 1.50% 450 € 

Internet 

3. Compensações recebidas de 
terceiros pelo Banco 

Telefone 
0.65% 65 € 0.65% 130 € 0.65% 195 € 

Internet 

Total 
Telefone 

2.65% 265 € 2.40% 480 € 2.15% 645 € 
Internet 

 

Elaborado com dados de 19 de janeiro de 2021 

 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos. 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais no exemplo apresentado. 

 

Esta informação sobre custos e encargos tem caracter meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo com o preçário e com 

as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão ser superiores aos 

constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco ActivoBank S.A. obrigado a prestar, a pedido dos seus Clientes, 

informação detalhada sobre os mesmos. 

 

Os Clientes podem solicitar ao Banco ActivoBank S.A. os custos e encargos considerados neste exemplo, de forma desagregada. 


