quinta-feira, 1 de setembro de 2022

Condições gerais de campanha MUDA Investimentos
“Ordens de Bolsa a 0”
1. Vigência
A Campanha “Ordens de Bolsa a 0” vigora de 1 de setembro a 31 de outubro de 2022 (“Período de Vigência
da Campanha”) e é promovida pelo Banco Activobank, SA (“Activobank”).

2. Preçário
A Campanha é dirigida aos Clientes Elegíveis, e consiste na aplicação de Preçário zero nas Comissões sobre
Ordens de Bolsa em todos os mercados disponibilizados pelo ActivoBank.
A redução do Preçário aplica-se durante 3 meses ininterruptos, a contar da data de registo da 1.ª Ordem
de Bolsa, desde que efetuada no período de vigência da campanha (de 1 de setembro até 31 de Outubro
de 2022).

3. Clientes Elegíveis
São considerados Clientes Elegíveis para beneficiar da Campanha os Clientes particulares, maiores de 18
anos de idade, titulares de uma Conta de Depósitos à Ordem e com Questionário DMIF ativo que
não registem qualquer Ordem de Bolsa em qualquer Conta de Títulos que sejam titulares, nos 12 meses
anteriores ao dia 1 de setembro de 2022 e registem a 1.ª ordem durante o Período da Campanha.

4. Aceitação
Salvo declaração expressa da não aceitação das presentes Condições, transmitida ao Banco através de
qualquer suporte, os Clientes Elegíveis ficam abrangidos pela Campanha a partir da data da respetiva 1ª
ordem de Bolsa, desde que registada no decorrer do Período de Vigência da Campanha. (*)
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(*) Se, por questões operativas e quando já esteja abrangido pela Campanha, for aplicado a algum Cliente
Elegível o Preçário Standard, o ActivoBank garante a devolução dos montantes indevidamente cobrados
(correspondentes à diferença entre o preçário standard e o preçário da Campanha) num prazo nunca
superior a 10 dias após o registo da ordem.
Na contratação de serviços de investimento em valores mobiliários, os investidores não qualificados
devem analisar atentamente o preçário para calcular os encargos totais previsíveis 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 efetuar simulações de custos.
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O Banco ActivoBank, S.A., encontra-se autorizado, designadamente, a prestar serviços como Intermediário
Financeiro registado junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários sob o n.º 116, em 29 de julho
de 1991, bem como Agente de Seguros registado junto da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos
de Pensões sob o n.º 419501226, em 21 de janeiro de 2019.
Banco ActivoBank, S.A., com sede na Rua Augusta, 84, em Lisboa, com o capital social de 127.600.000,00 Euros,
matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o número único de matrícula e de pessoa coletiva
500734305.
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As informações constantes neste documento têm caráter meramente informativo e não constituem
recomendação de investimento nem dispensam a consulta de todos os documentos legais e obrigatórios.
O investimento em instrumentos financeiros, pressupõe a habilitação do Cliente ao abrigo da Diretiva dos
Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II). Assim, para que o ActivoBank possa apurar se se
encontra habilitado a negociar produtos financeiros, terá de preencher um questionário a que poderá
aceder no Site do ActivoBank > Configurar > Perfil > Questionário DMIF II.
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