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Transferência de carteira de 
investimento 
A DEGIRO fornece-lhe a possibilidade de transferir a sua carteira de investimentos. Sendo apenas necessário 

enviar-nos este formulário preenchido e informar sua corretora sobre a transferência. Após o recebimento do 

formulário preenchido, a DEGIRO entrará em contato com a sua corretora e irá preparar todos os detalhes para a 

transferência da sua carteira. Tenha em atenção que o custo das transferências de carteira da Degiro para outra 

corretora é de 10,00 EUR por posição + custos externos. 

 
Envie o formulário completamente preenchido e assinado para clientes@degiro.pt. Para quaisquer questões, ligue 

para +31 20 261 3072 (Currently only in English). 

 
 

1. Dados da sua conta de investimento na DEGIRO 

Nome da instituição Stichting DEGIRO (Conta 223192406 – Kasbank) 

Nome de utilizador                                                                                                                                               

Nome do(s) titular(es) da(s) conta(s)   

Endereço do(s) titular(es) da(s) conta(s)                                                                                                                 

Código Postal do(s) titular(es) da(s) conta(s)   

Localidade do(s) titular(es) da(s) conta(s)   

 
 
 

 
2. Dados da sua conta no seu banco atua 

 

Nome do banco e da agência    

Número de conta    

Pessoa de contato    

Número de telefone    

Endereço de e-mail    

Endereço (Rua e nº)    

Código postal    

Localidade    

País    

 
 
 
 

 
3. Venho por este meio solicitar: 

☐ A transferência da totalidade da minha carteira (queira juntar uma cópia da mesma s.f.f.) 

☐ A transferência de uma parte da minha carteira (queira juntar uma cópia da mesma s.f.f., e 

indique claramente que parte da sua carteira deseja transferir) 

☐ A transferência do meu crédito de títulos 

☐ A transferência do meu saldo de conta corrente 

☐ O encerramento da minha conta de títulos 
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4. Assinatura 

Data 

Nome do(s) titular(es) da(s) conta(s)                                                                                                                       

Endereço(s) de e-mail do(s) titular(es) da(s) conta(s)                                                                                                

Número(s) de telefone do(s) titular(es) da(s) conta(s                                                                                           

Assinatura do titular da conta                                                                                                                 

Assinatura do co-titular da conta*    

 
* Apenas aplicável se se tratar de uma conta conjunta (com mais de um titular).  
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