Informações sobre
Serviços de
Investimento
Perfis

Introdução
Nas Informações sobre Serviços de Investimento, a DEGIRO fornece uma descrição detalhada
dos acordos contratuais que celebrou consigo no Contrato de Cliente, bem como uma explicação
mais aprofundada dos seus serviços e contratos. Neste documento de referência, também pode
ler sobre os riscos gerais e específicos relacionados com o investimento em Instrumentos
Financeiros. Recomendamos que leia as Informações sobre Serviços de Investimento e que se
prepare devidamente antes de efetuar investimentos, para que o possa fazer de forma
responsável.
As Informações sobre Serviços de Investimento fazem parte do Contrato de Cliente. Os termos
escritos em maiúsculas nas Informações sobre Serviços de Investimento têm o significado definido
no Contrato de Cliente ou conforme explicitado nas Informações sobre Serviços de Investimento.
Se tiver questões, comentários e/ou sugestões, pode contactar o Serviço de Apoio ao Cliente da
DEGIRO. Os dados para contacto e a disponibilidade do Serviço de Apoio ao Cliente podem ser
encontrados no Website.

Documentos
•

WebTrader

•

Perfis (este documento)

•

Fundos de Investimento

•

Serviços de Investimento

•

Ordens e Política de Execução de Ordens

•

Ações Corporativas

•

Preçário

•

Caraterísticas e Riscos de Instrumentos Financeiros

•

Valor Colateral, Risco, Crédito a Descoberto e Títulos a Descoberto

•

Market Data

= Informação sobre Serviços de Investimento
flatex DEGIRO Bank Dutch branch comercializada sob o nome DEGIRO, é a sucursal holandesa da flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG é supervisionada
principalmente pelo regulador financeiro alemão (BaFin) e registada no DNB nos Países Baixos

2/6

NIBW30072018

As Informações sobre Serviços de Investimento são compostas pelos seguintes documentos:

Perfis
Por Página Pessoal o Cliente pode escolher por qual Perfil de Cliente deseja investir. No
WebTrader o Cliente pode escolher cinco Perfis diferentes: Custody, Basic, Active, Trader e Day
Trader. Por Perfil, as diferenças estão no risco, custos e serviços de negociação. A DEGIRO
aconselha a leitura atenta do seguinte texto e fazer uma escolha adequada do Perfil que se adapta
à sua Página Pessoal.

1. Custody
Quando escolhe o Perfil Custody, pode utilizar os serviços de investimento da DEGIRO excluindo
os serviços de Crédito a Descoberto, Títulos a Descoberto e o serviço de Derivados.
Como tal, com o Perfl Custody só pode deter posições longas em Títulos. Por conseguinte, todos
os Títulos serão detidos para si pela SPV Long Only. Nas posições que são detidas pela SPV Long
Only, o artigo 4.5 (uso por terceiros) das Condições sobre Serviços de Investimento (para uma
explicação desta cláusula, consulte o documento Serviços de Investimento nas Informações sobre
Serviços de Investimento) não é aplicável.
Para além do referido, os Títulos mantidos num Perfil Custody, ao contrário dos outros Perfis, não
serão emprestados pela DEGIRO e o artigo 9 (Empréstimo de Títulos) das Condições sobre
Serviços de Investimento (para uma explicação desta cláusula, consulte o documento Serviços de
Investimento nas Informações sobre Serviços de Investimento) não é aplicável.
Os Títulos que são detidos no Perfil Custody, estão protegidos contra uma falência da DEGIRO,
dos corretores e entidades de custódia contratadas pela DEGIRO.

Resumo: O Perfil Custody é o Perfil mais seguro que é oferecido pela DEGIRO. Ao nível da
DEGIRO (sem Empréstimo) e ao nível das entidades com as quais a DEGIRO mantém os Títulos
(uso por terceiros), a segregação de ativos vai ser aplicada. No entanto, no Perfil Custody não é
possível utilizar os serviços de Crédito a Descoberto e Títulos a Descoberto nem negociar com
Derivados e as comissões são ligeiramente superiores. Consulte o documento Preçário nas
Informações sobre Serviços de Investimento.
Como tal, o Perfil Custody é uma boa opção para uma Página Pessoal que é usada para manter
investimentos que são tratados com pouca frequência e para qual a segurança é um requisito.
Consequentemente, o Perfil Custody é o Perfil no qual pode manter (a parte dos
seus)investimentos que considera manter para o longo prazo.

2. Basic
Com o Perfil Basic pode usar os seviços de investimento da DEGIRO mas não pode usar os
serviços de Crédito a Descoberto, Títulos a Descoberto e Derivados.
No Perfil Basic, apenas é possível deter posições longas em Títulos. Todos os Títulos serão detidos
para si pela SPV Long Only. Como tal, o artigo 4.5 (Uso por terceiros)das Condições de Serviços
de Investimento não se aplica. O artigo 9 (Empréstimo) das Condições de Serviços de Investimento
aplica-se (para uma explicação destes artigos, consulte o documento Serviços de Investimento
nas Informações sobre Serviços de Investimento). Como tal, as comissões atrativas da DEGIRO
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aplicam-se ao Perfil Basic.

Resumo: O Perfil Basic é uma boa escolha para manter (a parte dos seus) investimentos que
pretender investir de maneira activa com comissões atrativas mas sem os riscos associados aos
serviços de Crédito a Descoberto, Títulos a Descoberto e Derivados.
A Página Pessoal, sem escolher nenhum Perfil, vai ser aberta com o Perfil Basic.

3. Active
Com o Perfil Active pode usar os serviços de investimento da DEGIRO, incluindo os serviços de
Crédito a Descoberto, Títulos a Descoberto e Derivados. Neste Perfil, o uso dos serviços de Crédito
a Descoberto e Títulos a Descoberto é limitado. Consulte o documento Valor Colateral, Risco,
Crédito a Descoberto e Títulos a Descoberto nas Informações sobre Serviços de Investimento.
No Perfil Active, os artigos 4.5 e 9 das Condições de Serviços de Investimento aplicam-se (para
uma explicação destes artigos, consulte o documento Serviços de Investimento nas Informações
sobre Serviços de Investimento). Como tal, as comissões atrativas da DEGIRO aplicam-se ao Perfil
Active.
Resumo: O Perfil Active é uma boa escolha para manter (a parte dos seus) investimentos que
pretende investir de maneira ativa com comissões atrativas, em Títulos e Derivados, com uso
moderado de Crédito a Descoberto e / ou Títulos a Descoberto.

4. Trader
Com o Perfil Trader pode usar os serviços de investimento da DEGIRO, incluindo o serviço
Derivados e o uso total de Crédito a Descoberto, Títulos a Descoberto e Derivados como descrito
no documento Valor Colateral, Risco, Crédito a Descoberto e Títulos a Descoberto nas
Informações sobre Serviços de Investimento.
No Perfil Trader, os artigos 4.5 e 9 das Condições de Serviços de Investimento aplicam-se (para
uma explicação destes artigos, consulte o documento Serviços de Investimento nas Informações
sobre Serviços de Investimento). Como tal, as comissões atrativas da DEGIRO aplicam-se ao Perfil
Trader.
Resumo: O Perfil Trader é uma boa escolha para manter (a parte dos seus) investimentos que
pretende investir de maneira ativa com comissões atrativas, em Títulos e Derivados, com a opção
de utilizar plenamente os Serviços de Crédito a Descoberto e Títulos a Descoberto.

5. Day Trader
O Perfil Day Trader é uma melhoria ao Perfil Trader que é aplicado em cada Dia de Negociação
durante determinadas horas. Com o Perfil Day Trader pode negociar mais ativamente durante o
período em que a DEGIRO e os mercados relevantes estão abertos. Para esse fim, são aplicados,
separadamente, Limites e condições diferentes para o Perfil Day Trader entre as 8:00 e as 21:30
CE(S)T.
No Perfil Day Trader, o Risco vai ser calculado de maneira diferente dos outros Perfis e como
consequência, com o mesmo montante de Valor Colateral, pode ter mais exposição. Para mais
detalhes consulte o documento Valor Colateral, Risco, Crédito a Descoberto e Títulos a Descoberto
nas Informações sobre Serviços de Investimento.
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Como condição para o espaço extra de negociação, aplicam-se os seguintes requisitos e limites:

Risco de volta ao nível Trader: diariamente, o Cliente deve assegurar-se de que meia hora antes
do final da negociação nas bolsas dos EUA em que o Cliente negoceia ou antes das 21:30 CE(S)T,
conforme o que ocorrer mais cedo, o risco é reduzido, pelo Cliente, para o nível do Perfil Trader.
Este é um requisito muito rigoroso, pois desta forma o risco de overnight (o risco de movimentos
que ocorrem em momentos em que nem a DEGIRO nem o Cliente podem intervir) da Página
Pessoal é igual ao risco de overnight permitido pelo Perfil Trader.
Por cada vez que o Cliente falhe no cumprimento desta obrigação, a atualização diária de Trader
para Day Trader será cessada e a multa específica para essa finalidade, que pode ser
encontrada no documento Preçário nas Informações sobre Serviços de Investimento, vai ser
aplicada.
Intervenção intradiária da DEGIRO: no desvio em relação aos artigos 10.11 e 10.12 das Condições
de Serviços de Investimento, a DEGIRO pode a qualquer momento do dia, intervir diretamente
sem aviso prévio, se o Risco calculado de acordo com os padrões do Perfil Day Trader for superior
a 125% do Valor Colateral. Ao liquidar posições e ao entrar em novas posições, a DEGIRO vai
tentar reduzir o Risco para um nível de 90% do Valor Colateral. Quando a intervenção da DEGIRO
ocorrer depois das 17:30 CE(S)T, a DEGIRO vai tentar reduzir o Risco para o nível de 90% do
Valor Colateral, sendo o Risco calculado de acordo com os parâmetros aplicáveis ao Perfil Trader.
Para esta intervenção da DEGIRO, as comissões são aplicadas como especificado no documento
Preçário nas Informações sobre Serviços de Investimento.
Intervenção da DEGIRO no final do dia: se (1) meia hora antes do final da negociação nas bolsas
dos EUA em que o Cliente negoceia ou (2) depois das 21:30 CE(S)T o Risco calculado, de acordo
com as normas aplicadas ao Perfil Trader, for maior do que 125% do Valor Colateral, então em
desvio com o artigo 10.12 das Condições de Serviços de Investimento, a DEGIRO poderá intervir,
ao liquidar ou entrar em posições de forma a reduzir o risco do Saldo Contabilístico, sem aviso
prévio ao Cliente. Para esta intervenção da DEGIRO, as comissões são aplicadas como
especificado no documento Preçário nas Informações sobre Serviços de Investimento.
Ordens Contínuas: As Ordens que são dadas pelo Cliente durante o horário de Day Trader podem
ser canceladas pela DEGIRO meia hora antes do final da negociação na bolsa dos EUA pertinente
ou às 21:30 CE(S)T.
Transferência de dinheiro: para a execução das Intruções, do Cliente, de transferência de dinheiro
para a Conta de Contrapartida, o Risco vai ser sempre calculado de acordo com os parâmetros do
Perfil Trader.
Atualização, término: a atualização para o Perfil Day Trader só pode ser pedido para uma Página
Pessoal na qual o Perfil aplicado seja Trader. A DEGIRO vai esforçar-se para reagir à atualização
dentro de um Dia de Negociação. Aceitar o Cliente para o Perfil Day Trader fica ao critério razoável
da DEGIRO.
A DEGIRO pode a qualquer momento anular a atualização da Página Pessoal para o Perfil Day
Trader quando a DEGIRO considerar ser necessário ou preferível em relação às atividades de
negociação do Cliente, movimentos do mercado, mudanças nas Leis e Regulamentos ou de outra
forma. A DEGIRO vai informar o Cliente desta situação o mais rápido possível.
Cada vez que o Cliente entrar em violação dos requisitos ou limites que são aplicados ao Perfil
Day Trader, a atualização diária para o Perfil Day Trader vai ser cessada. O Cliente pode
candidatar-se novamente a ser autorizado a usar o Perfil Day Trader.
Resumo: O Perfil Day Trader é o Perfil feito para ser usado para (a parte dos seus) investimentos
que quer negociar de maneira muito ativa e que vai seguir de forma contínua durante cada Dia de
Negociação. Na Página Pessoal na qual o Perfil Day Trader está presente, não mantém mais
dinheiro do que o montante de perda que consegue suportar. Está ciente que com o uso de forma
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ativa dos serviços de Derivados, Crédito a Descoberto e Títulos a Descoberto, as suas perdas

podem exceder o montante da sua Conta, levando a um Saldo Negativo. Para isto, concorda que
a todos os momentos vai ter disponível o dinheiro suficiente, por exemplo noutra Página Pessoal,
para conseguir cobrir essa diferença.

6. Mais do que uma Página Pessoal
Na DEGIRO pode abrir mais do que uma Página Pessoal. Isto permite que invista com diferentes
perfis de risco. Pode, por exemplo, manter uma grande parte dos seus investimentos de longo
prazo no Perfil Custody, ou negociar ativamente com um montante limitado que se adequa à sua
capacidade financeira, por exemplo, com um Perfil Trader. A escolha é sua. A DEGIRO
disponibiliza as ferramentas.
Sob esta luz, a DEGIRO gostaria de salientar que os Perfis não são mais do que ferramentas. O
risco que aceita nos seus investimentos, não depende dos serviços que usa e dos Instrumentos
Financeiros que negoceia mas no cuidado que têm ao fazê-lo. Usar Páginas Pessoais com perfis
diferentes não o protege contra perdas. O saldo devedor numa das suas Páginas Pessoais vai ser
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anulado pela DEGIRO transferindo ativos da sua outra Página Pessoal.

