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I.1. Âmbito
1- O presente Contrato
C
regu
ula as relaçõe
es estabelecid
das
entre
e o BANCO INVEST, S.A
A. (doravante
e BANCO) e o
CLIE
ENTE, o qual se encontra devidamente identificado na
Ficha
a de Cliente e no presentte Contrato, relativamente
e a
cond
dições e te
ermos globa
ais da relaçção comercial,
desig
gnadamente a abertura, manutenção,
m
m
movimentação
o e
canccelamento de
e quaisquer contas abe
ertas junto do
BAN
NCO, as quais ficam igua
almente sujeittas a eventuais
cond
dições particu
ulares que venham
v
a se
er acordadas e
reduzidas a escritto, que prevalecerão sobrre as condiçõ
ões
gerais, bem como à legislação e aos usos ban
ncários.
2- Para
P
efeito de prestação do
os serviços acima indicados, o
BAN
NCO encontra
a-se registado junto do Ban
nco de Portug
gal
com o número 14
4 e como intermediário fina
anceiro junto da
CMV
VM com o número 141, esttando autorizado a prestar os
seguintes serviço
os e actividad
des de invesstimento: (i) a
recepção e a transsmissão de ord
dens por contta de outrem e a
execcução de orde
ens por conta
a de outrem (ii) a gestão de
carte
eiras por con
nta de outrem
m, bem com
mo os seguinttes
de
serviços auxiliarres dos se
erviços e actividades
a
invesstimento (i) o registo e o depósito de
d instrumenttos
finan
nceiros, bem como os servviços relaciona
ados com a sua
s
guarda, como a gestão
g
de teso
ouraria ou de garantias; a (ii)
conccessão de cré
édito, incluind
do o emprésttimo de valores
mob
biliários, para
a a realiza
ação de op
perações sob
bre
instrrumentos fina
anceiros em que intervé
ém a entida
ade
conccedente de crédito;
c
a (iii)) elaboração de estudos de
invesstimento, aná
álise financeirra ou outras recomendaçõ
ões
gené
éricas relacionadas com operações
o
em
m instrumenttos
finan
nceiros; a (iv)) assistência em oferta pú
ública relativa
a a
valorres mobiliário
os; a (v) conssultoria sobre
e a estrutura de
capittal, a estraté
égia industria
al e questõess conexas, be
em
como sobre a fu
usão e a aquisição de empresas; o (vi)
(
depó
ósito de valorres mobiliários que integra
am o patrimón
nio
dessas instituiçõess; a (vii) nego
ociação por co
onta própria; os
e câmbios e o aluguer de
d cofres-forttes
(viii) serviços de
ligad
dos à prestação de serviço
os de investimento; e a (ix)
(
toma
ada firme e a colocação com ou sem garantia em oferta
pública de distribu
uição.
3- Os
O serviços objecto do presente Co
ontrato são os
seguintes: (i) re
egisto e de depósito de instrumenttos
finan
nceiros, bem como os servviços relaciona
ados com a sua
s
guarda, como a gestão
g
de teso
ouraria ou de garantias; (ii) a
recepção e a transmissão de ordens por con
nta de outrem
me
(iii) a execução de
e ordens por conta de outtrem. O BANC
CO
pode
erá ainda, sem
mpre que tal resulte
r
conven
ncionado com
mo
CLIE
ENTE, proced
der à prestaçção de serviços relativos a
operrações sobre Instrumentos Financeiros.
F
4 - No âmbito das actividad
des e serviço
os indicados no
número anterior, os instrumen
ntos financeirros objecto dos
d
serviços a presta
ar são variad
dos e podem
m incluir, entre
outro
os, (I) acçõess; (ii) obrigaçõ
ões; (iii) futurros; (iv) opções;
(v) contracts
c
for difference
d
(“C
CFD”); (vi) CFD’s sobre forex;
(vii) exchanged traded
t
Fundss; (viii) Warra
ants; (ix) facttor
certificates e (x) fu
undos de investimento.
I.2 Obrigações
O
do
o BANCO
O BA
ANCO comprromete-se a orientar as suas actividades no
sentiido da protecção dos legítimos interesse
es do CLIENTE
Ee
da efficiência do mercado,
m
obse
ervando os dittames da boa fé,

de
e acordo com
m elevados padrões de diligência, leald
dade,
tra
ansparência e respeito pelo
o dever de sigilo.
3 Obrigações do CLIENTE
I.3
No âmbito do presente Contrato e na sua
s
relação co
om o
BA
ANCO, o CLIE
ENTE obriga-sse a proceder perante o BA
ANCO
co
om toda a lea
aldade, seried
dade, integrid
dade e no resspeito
po
or todas as disposições
d
le
egais ou conttratuais aplicá
áveis,
co
omprometend
do-se, designaadamente, a:
a. Comunicar ao
a BANCO, de imediato e por docum
mento
esscrito, devidamente assinado pelos titulares da Contta de
DO, qualquer alteração
a
verifficada nos elementos consttantes
de
este Contrato ou da Ficha d
de Cliente, nã
ão podendo aq
quele
se
er responsabilizado por quaisquer factoss que ocorram
m em
re
esultado da prreterição destaa obrigação;
b. Informar attempadamentte o BANCO
O, por docum
mento
esscrito assinado
o por todos o
os titulares da
a Conta de DO
O, da
ve
erificação, efectiva ou meraamente previssível, de quaissquer
modificações na
n sua pesso
oa, património
o ou, em te
ermos
ge
erais, de qualq
quer facto que seja suscepttível de ter alg
guma
re
epercussão no bom cumprimento de tod
das as obrigaçções a
qu
ue o CLIENT
TE está adsttrito nos terrmos do presente
Co
ontrato ou de
e condições particulares que sejam acord
dadas
na
a sua decorrên
ncia;
c. Informar ime
ediatamente o BANCO de qualquer situ
uação
de
e incapacidade ou de cessaação dos poderes ao abrigo
o dos
qu
uais podem ser exercido
os os direitos decorrente
es do
prresente Contra
ato;
d. Manter a Conta de DO de
evidamente prrovisionada pa
ara
fa
azer face ao pa
agamento de ttodas as impo
ortâncias de qu
ue
se
eja devedor, designadamentte nos termoss do presente
Co
ontrato;
e. Manter livress de quaisquer ónus ou enccargos todos os
o
va
alores adstrito
os à garantia d
do cumprimento das obrigações
de
e que é titularr por força do presente Con
ntrato;
f. Responder de
d forma tempestiva, comp
pleta e rigoro
osa, a
to
odos os testess, questionário
os e pergunta
as efectuados pelo
BA
ANCO com o objectivo de
e conhecer o CLIENTE, afe
erir o
se
eu conhecime
ento do me
ercado e/ou de instrumentos
fin
nanceiros e, bem
b
assim, o seu perfil de risco e objecctivos
de
e investimento
o.
I.4
4 Moeda
1-- A Conta de
e DO junto do BANCO é aberta em moeda
m
co
om curso leg
gal em Portug
gal, podendo sê-lo em moeda
m
esstrangeira se nisso
n
as Partess expressamen
nte acordarem
m.
2-- O BANCO poderá
p
aceitarr que sejam efectuados
e
cré
éditos
e débitos em moeda
m
sem cu
urso legal em Portugal, sen
ndo a
re
espectiva convversão efectuaada ao câmbio
o de compra ou
o de
ve
enda praticad
do pelo messmo, à data e hora de cada
op
peração.
I.5
5 Comunicaçõ
ões e Instruçõ
ões
1-- Fica conven
ncionado entrre o BANCO e o CLIENTE
E que
to
odas as comunicações e informações qu
ue o BANCO deva
re
emeter ao CLIENTE poderão
o ser realizada
as:
(i)) em suporte electrónico
e
através de envio
o de mensage
em de
co
orreio electrón
nico dirigida aao CLIENTE para
p
o endereçço de
co
orreio electrón
nico por si ind
dicado; ou
(ii) em suportte electrónico disponibilizado no site
e do
BA
ANCO em www.bancoinv
w
vest.pt a que o CLIENTE pode
2
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aced
der mediante adesão ao serviço de Ho
omebanking nos
n
term
mos do Capitullo IV das presentes Condiçõ
ões Gerais.
2- Não obstante o disposto em
m 1 supra, caso
o: (i) o CLIEN
NTE
não tenha indicad
do um endere
eço de correio
o electrónico ou
não tenha aderido
o ao Homeba
anking; ou (ii)) legalmente, os
meio
os referidos em 1 supra
a não sejam
m aceitáveis, as
comunicações serrão efectuadass em suporte de papel para
aa
mora
ada indicada pelo
p
CLIENTE
E.
3- Sempre
S
que legalmente admissível, e salvo acorrdo
expresso em contrário, o correio ele
ectrónico e o
Hom
mebanking serrão a forma privilegiada de
d prestação de
inforrmação e reallização de comunicações pelo
p
BANCO ao
CLIE
ENTE.
4- O BANCO po
ode prestar in
nformações (d
designadamen
nte
referrentes a alte
erações às presentes
p
Condições Gera
ais)
atravvés de mensa
agem incluída
a nos extracto
os da Conta de
DO que sejam re
emetidos ou disponibilizad
d
dos ao CLIEN
NTE
em suporte
s
papel ou suporte ellectrónico.
5- Qualquer
Q
altera
ação de endereço deverá ser, de imedia
ato,
comunicada à outtra parte, porr intermédio de
d comunicaçção
n que se re
efere ao CLIENTE deve ser
s
escrita, a qual, no
assin
nada por todos os titulares da Conta de DO.
D
6- Caso ocorra
am 3 (três) devoluçõess seguidas de
corre
espondência, mesmo a remetida por corre
eio
electtrónico, a corrrespondência
a e extractos poderão deixxar
de ser enviados ao
a CLIENTE, ficando retidos em depósito
(em suporte físsico ou dig
gital) no BANCO,
B
sendo
conssiderados com
mo expedidos na
n data que deles
d
conste.
7- As
A instruções que
q o CLIENT
TE deva transm
mitir ao BANC
CO
pode
erão ser comu
unicadas por qualquer
q
meio
o entendido por
p
este como adequ
uado, podendo o BANCO
O, no entanto,
exigiir a sua confirm
mação por esccrito.
8- O BANCO po
oderá proced
der à gravaçã
ão de todas as
orde
ens e instruçõ
ões que receb
ba via telefon
ne, ficando pe
elo
prese
ente expressa
amente autoriizado a utiliza
ar estes registtos
em juízo, contra o CLIENTE ou terceiros.
9- Sempre
S
que recaiam quaisquer susp
peitas sobre as
instruções transm
mitidas ao BANCO,
B
ou não sendo as
mesm
mas suficiente
emente claras ou precisas, para defesa dos
d
interresses do CLIE
ENTE, o BANCO reserva-se
e o direito de as
não executar, ou de solicitar a sua confirma
ação por escrito,
previamente à sua execução,, sem que lhe possam ser
impu
utadas quaisquer responsab
bilidades pelo
o exercício desste
direito.
10- O BANCO poderá
p
não realizar
r
opera
ações ordenad
das
pelo CLIENTE, caso não lhe sejjam prestadass as informaçõ
ões
soliccitadas, ou ca
aso estas con
nstituam um impedimento
o à
realizzação dessas operações, nã
ão podendo ser-lhe imputa
ado
qualquer tipo de responsabilid
dades decorrentes da sua não
n
realizzação.
11- O BANCO não poderá
á ser respon
nsabilizado por
p
even
ntuais danos decorrentes da perda, extravio,
e
atrasso,
mutiilação, viciaçção, falsifica
ação, mal entendidos
e
ou
quaissquer erross ou prob
blemas de comunicaçã
ão,
espe
ecialmente se
e efectuadas por telecóp
pia ou por via
v
electtrónica.
12- O BANCO apenas
a
poderrá ser respon
nsabilizado pela
inexe
ecução, execu
ução defeituosa ou por mo
ora na execuçção
de ordens, com fu
undamento em
m culpa grave da sua parte.
13- O BANCO nã
ão garante o cancelamentto de ordens ou
quaissquer instruçõ
ões validamen
nte transmitid
das, asseguran
ndo
apen
nas que dilige
enciará no se
entido de esse cancelamen
nto
ser executado
e
o mais
m brevemen
nte possível.

I.6
6 Envio de co
onteúdos info
ormativos e promocionais
1-- O BANCO poderá
p
remetter conteúdos informativos e/ou
prromocionais, destinados a manter o CLIENTE
C
informado
accerca da evvolução dos mercados e da actualidade
ecconómica e em
mpresarial, asssim como doss diversos produtos
e serviços que o BANCO pre
este.
2-- O BANCO não poderá, em circunsttância alguma
a, ser
re
esponsabilizad
do por eventuais incorrecçõ
ões ou impreccisões
qu
ue esta inform
mação contenha, ou pela in
nterpretação que
q o
CL
LIENTE faça da
d mesma ou das opções que
q este tome
e nela
fundadas.
3-- O CLIENTE não poderá,, em circunsttância alguma
a, por
qu
ualquer meio
o que seja, copiar, reproduzir, alterrar e
divulgar junto de terceiros os conteúdo
os que lhe forem
f
fa
acultados, por qualquer meiio, pelo BANC
CO, expressam
mente
accordando que
e a sua utilizzação será lim
mitada ao seu
u uso
pe
essoal.
4-- A remesssa destes cconteúdos informativos e/ou
prromocionais constitui
c
umaa mera liberalidade do BANCO,
nã
ão o investindo em quaaisquer obrig
gações peran
nte o
CL
LIENTE, razão
o pela qual a sua remessa poderá,
p
a qua
alquer
momento e sem qualquer fformalidade prévia,
p
ser alterada
em
m conteúdo e quantidade, suspensa ou mesmo
m
termin
nada.
5-- As informa
ações ou no
otícias da ressponsabilidade ou
tra
ansmitidas pe
elo BANCO nãão poderão, em
e caso algum
m, ser
tid
das como recomendações ou conselhoss, ainda que digam
d
re
espeito a valorres mobiliárioss específicos.
I.7
7 Disponibilizzação de equipamentos e materiais
O BANCO poderá facultar ao
o CLIENTE, pa
ara sua
co
omodidade, o uso de equip
pamentos e ma
ateriais, incluiindo
informáticos, que este poderrá utilizar denttro dos fins a que
oss mesmos se destinam,
d
não
o podendo ser reproduzidoss,
altterados, cedid
dos, gratuita o
ou onerosame
ente, ou por
qu
ualquer outra forma empreg
gados para fin
ns diferentes dos
d
au
utorizados, sob pena de ressponsabilizaçã
ão civil por tod
dos
oss danos sofridos pelo BANC
CO.
8 Encargos
I.8
1-- O CLIENTE assume
a
serem
m da sua inteirra responsabilidade
o pagamento de
d juros, comiissões, imposttos, taxas, portes e
ta
arifas pelos se
erviços prestad
dos pelo BAN
NCO, ou quaisquer
en
ncargos que sejam devido
os ao BANCO
O ou a quaisquer
te
erceiros, por força
f
das operrações realizadas nos termo
os do
prresente Contrrato, assim co
omo por todo
os os serviçoss aqui
nã
ão previstos que
q sejam prestados a soliccitação expresssa do
CL
LIENTE.
2-- Os valores a que o CLIENTE se vincula estão definidos no
Prreçário do BANCO,
B
o q
qual se enco
ontra acessíve
el ao
CL
LIENTE no síttio www.banccoinvest.pt.
I.9
9 Negócios co
om o BANCO
O
O CLIENTE exp
pressamente aautoriza o BA
ANCO a, no âm
mbito
da
a realização das operaçõ
ões decorren
ntes do pre
esente
Co
ontrato, agir como
c
sua conttraparte em quaisquer
q
negó
ócios,
em
m nome próprrio ou por con
nta de terceiro
os.
I.1
10 Compensa
ação
O CLIENTE não poderá, p
por sua iniciiativa, proced
der à
co
ompensação de
d quaisquerr valores de que seja devvedor
pe
erante o BAN
NCO, por forçça do presentte Contrato ou
o de
qu
ualquer outro
o que venhaa a celebrarr com o me
esmo,
de
esignadamentte, para titular eventuais fin
nanciamentoss com
qu
uaisquer créd
ditos de que seja titular relativamentte ao
BA
ANCO.
3
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I.11 Fundo de Ga
arantia de Dep
pósitos
1- O BANCO é membro
m
particcipante no Fun
ndo de Garan
ntia
de Depósitos,
D
reg
gulado no Reg
gime Geral dass Instituições de
Créd
dito e Sociedades Financeira
as aprovado pelo
p
Decreto-Lei
n.º 298/92,
2
de 31
1 de Dezemb
bro, situação que o CLIEN
NTE
desd
de já declara te
er tomado conhecimento.
2- O Fundo de Garantia de De
epósitos destiina-se a garan
ntir
o re
eembolso de qualquer depósito consisstente em va
alor
monetário e/ou certificados de
d depósito, ou desde que
q
resulltantes de op
peração bancá
ária normal, até
a ao valor de
EUR 100.000,00, em caso de in
ndisponibilida
ade do depósito,
conssiderando ve
erificar-se estta situação quando (i) a
instittuição finance
eira por motiivos relaciona
ados com a sua
s
situa
ação financeira
a não efectuo
ou o respectivvo reembolso no
prazo
o de 21 (vin
nte e um) dia
as, após prim
meira verificaçção
desta
a ocorrência, ou (ii) seja em
mitida e publicada decisão do
Bancco de Portuga
al que revogue
e a autorizaçã
ão da instituiçção
finan
nceira antes de decorrido o evento descrrito em (i) suprra.
3- Encontram-se
e excluídos do disposto
o supra (i) os
depó
ósitos constitu
uídos em nom
me e por conta
a de instituiçõ
ões
de crédito,
c
socied
dades finance
eiras, instituiçções financeirras,
empresas de seg
guros, socieda
ades gestorass de fundos de
penssões ou entidades do secto
or público administrativo, (ii)
os depósitos deco
orrentes de op
perações em relação às quais
tenha sido proferida uma cond
denação pena
al, transitada em
e
julga
ado, pela prrática de actos de bran
nqueamento de
capittais, (iii) os de
epósitos consstituídos em nome
n
de fund
dos
de in
nvestimento, fundos de pe
ensões ou ou
utras instituiçõ
ões
de in
nvestimento colectivo,
c
(iv)) os depósitos de que seja
am
titula
ares membro
os dos órg
gãos de adm
ministração ou
fiscalização do BANCO,
B
accio
onistas que nele detenha
am
partiicipações qua
alificadas, revvisores oficiaiss de contas ao
serviço da instituição, auditore
es externos que
q
lhe preste
em
serviços de audito
oria ou pesso
oas com estattuto semelhan
nte
nouttras empresas que se encon
ntrem em rela
ação de domín
nio
ou de
d grupo com o BANCO, (vv) os depósito
os de que seja
am
titula
ares cônjuges, parentes ou afins em
m 1.º grau ou
terce
eiros que actu
uem por conta
a de depositan
ntes referidos no
pontto anterior, (vi)
(
os depóssitos de que sejam titulares
empresas que se encontrem em relação de domínio ou de
po com o BAN
NCO e (vii) oss depósitos re
elativamente aos
a
grup
quaiss o titular ten
nha injustifica
adamente obtido do BANC
CO,
a títu
ulo individual, taxas ou outtras vantagenss financeiras que
q
tenham contribuíído para agra
avar a situaçã
ão financeira da
instittuição de créd
dito.
I.12 Risco
O CLIENTE
C
assume todos os riscos decorrentes
d
d
das
apliccações e invvestimentos que fizer em
e
função da
respe
ectiva naturezza e tipo, dessignadamente resultantes das
d
varia
ações do merccado, ou altera
ações no regim
me fiscal.
I.13 Alteração da
as condições contratuais
c
e do Preçário
Sem prejuízo do disposto em V.5 re
elativamente às
Cond
dições Gerais de Prestação de Serviços de
d Pagamento
o, o
BAN
NCO poderá, em qualquerr altura, alterrar as presenttes
Cond
dições Geraiss (bem como
o qualquer documento
d
q
que
titule
e as condiçõe
es da relação estabelecida
e
c
com
o CLIENT
TE)
e o Preçário, mediante aviso
o prévio escrrito dirigido ao
CLIE
ENTE, nomead
damente atravvés de menção
o no extracto da
Contta de DO. Tal comunicação
o apenas prod
duzirá efeitos 30
(trintta) dias após o referido avviso, sem pre
ejuízo do direito
de re
esolução que assiste ao me
esmo, nos terrmos constanttes
da se
ecção VII.

14 Recurso à contratação de terceiros
I.1
1 - Para melhor execução daas tarefas com
metidas ao BA
ANCO
no
os termos do
o presente Co
ontrato, o CL
LIENTE autorriza-o
exxpressamente a, na execu
ução das messmas, recorrer aos
se
erviços de tercceiros devidam
mente habilittados para o efeito
e
em
m causa, se
em embargo
o de o BA
ANCO se manter
plenamente responsável
r
perante o CLIENTE pelo
cu
umprimento de
d todas as disposições leg
gais ou contra
atuais
ap
plicáveis à prestação
p
doss serviços qu
ue pelo presente
Co
ontrato se com
mpromete a e
efectuar.
2 – O BANCO poderá desen
nvolver a sua actividade attravés
de
e agentes viinculados constantes em listagem pú
ública
po
ortuguesa.
I.1
15 Responsab
bilidade
Os direitos e obrigações de cada um dos titulares da Conta
C
de
e DO emergentes deste Co
ontrato ficam sujeitos ao re
egime
de
e solidariedade.
I.1
16 Condição suspensiva
s
A produção de
e efeitos do p
presente Conttrato fica suje
eita à
co
ondição de que o CLIENT
TE cumpra to
odas as exigê
ências
re
eferidas no Ponto II.2 do prresente Contra
ato.
II ABERTURA E MANUTENÇ
ÇÃO DE CON
NTA DE DEPÓ
ÓSITO
À ORDEM
II..1 Âmbito
A presente seccção regula a abertura e funcionamentto da
co
onta de depóssito à ordem (abreviadame
ente designada por
“C
Conta de DO””), de que o C
CLIENTE é titu
ular nos termo
os do
prresente Contra
ato.
II..2 Abertura de
d conta
1-- A proposta de
d abertura de conta é efectuada media
ante a
acceitação pelo BANCO do p
pedido do CLIENTE que deverá
se
er formulado através da asssinatura do presente
p
Conttrato,
do
o preenchime
ento da Fich
ha de Cliente
e, da entreg
ga ao
BA
ANCO de cópias
c
dos elementos identificativoss do
CL
LIENTE (e, bem
b
assim, da exibição dos originaiis ou
en
ntrega de cóp
pias certificadas dos docum
mentos legalm
mente
exxigidos) e rea
alização de d
depósito inicia
al (pelo montante
mínimo previssto no Preçáário) por via
a de transferrência
ba
ancária de din
nheiro ou valo
ores mobiliário
os de conta de
e que
o CLIENTE seja
a titular noutraa instituição de
d crédito ou junto
j
do
o Banco Inve
est, ou mediante depósitto de cheque do
CL
LIENTE.
2-- O BANCO reserva-se o direito de, para efeito
os da
acceitação do pe
edido de aberrtura de conta
a, solicitar tod
dos os
do
ocumentos e//ou informaçções que enttender necesssários
pa
ara este efeito
o.
3-- Caso o CLIENTE
C
não preste info
ormação tida
a por
su
uficiente no que
q
se refere
e aos elemen
ntos previstoss nos
do
ocumentos co
ontratuais, ou
u caso estes não se encon
ntrem
de
evidamente preenchidos,
p
o BANCO pode notificcar o
dos elemento
CL
LIENTE para apresentação
a
os em falta, ficcando
esste impedido de realizar q
quaisquer mov
vimentos a débito
d
ou
u a crédito na
a Conta de DO até efectiva
ação da necessária
re
egularização e,
e caso esta não ocorra, o BANCO po
oderá
prroceder ao encerramento d
da conta, atendendo ao disp
posto
na
a secção VI do
o presente Contrato.
4-- Sem prejuízzo da liberdaade contratua
al do BANCO
O de
acceitar ou recussar a aberturaa de Conta de DO e a celebração
da
as presentes Condições Gerais, o BANCO
B
reserrva-se
esspecificamente
e o direito d
de recusar a abertura de uma
Co
onta de DO quando:
4
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(i) Não se encontrrem integralm
mente cumprid
dos os requisittos
previstos em 1 supra ou o CLIENTE não disponibilize ao
BAN
NCO a documentação e/ou informação adicion
nal
soliccitada nos term
mos do númerro 2. da prese
ente Cláusula;
(ii) Se
S verifique que
q
o CLIENT
TE, seus repre
esentantes e//ou
bene
eficiários efe
ectivos, resid
dem em ju
urisdições que
q
apresentam um acrescido factor de risco
o em sede de
branqueamento de
d capitais e financiamento
o ao terrorism
mo
ou que se encontrram sujeitas a sanções interrnacionais;
(iii) Se verifiqu
ue relativam
mente ao CLIENTE,
C
se
eus
repre
esentantes e/ou
e
beneficciários efectivos, atenta a
legislação aplicávvel e o mo
odelo interno
o do BANC
CO,
qualquer risco accrescido em sede de bran
nqueamento de
capittais e financiamento ao terrorismo,
te,
t
d
designadamen
mas não exclusivvamente, por constarem das listas das
d
sanções internacio
onais.
5- O CLIENTE co
ompromete-se
e a remeter ao BANCO e a
manter actualizad
dos todos os elementos
e
e informações que
q
este razoavelmentte lhe solicite, nomeadame
ente sempre que
q
docu
umentos com
m prazo de validade
v
legal expirem e//ou
quan
ndo o BANCO tome a iniciativa de solicitar a
actua
alização dos elementos e informaçõe
es do CLIEN
NTE
numa base periód
dica, de acord
do com a legisslação em vig
gor,
as su
uas políticas e procedimentos internos.
6- O CLIENTE co
ompreende e aceita que o incumprimen
nto
do previsto
p
no número
n
anterior constitui o BANCO no
direito de: (i) re
ecusar a conttratação ou a renovação de
novo
os produtos e/ou
e
serviços; (ii) recusar a execução de
qualquer ordem ou
o instrução até
a que considere a situaçção
regularizada; (iii) bloquear oss movimento
os a débito da
Contta de DO; e (iv) resolver ass presentes Co
ondições Gera
ais,
com efeitos imediatos.
7- O BANCO atrib
buirá um núm
mero de identiificação à con
nta,
o qu
ual pode ser alterado pelo
o BANCO a todo o temp
po,
devid
do a razões de
d ordem op
peracional, infformática ou de
segurança, sendo essa alteração comunicad
da ao CLIEN
NTE
em prazo
p
entendid
do como razo
oável.
8 - Pela prestaçção dos servviços previsto
os no presen
nte
Conttrato ou ao abrigo do mesmo serão
o devidos pe
elo
CLIE
ENTE ao BANCO as comisssões e os enca
argos fixados no
Preçário em vigorr a cada mom
mento, o qual é entregue no
mom
mento da abe
ertura de conta, como ane
exo ao presen
nte
Conttrato e poderá ser consultado a todo
o o tempo, nas
n
agên
ncias e dema
ais locais de atendimento ao público do
BAN
NCO e no sítio
o www.bancoiinvest.pt, e ap
plicáveis as taxxas
ali in
ndicadas.
9– O BANCO po
oderá alterar unilateralme
ente o Precárrio,
comunicando prevviamente (dessignadamente
e por mensage
em
no extracto
e
da Co
onta de DO), com a antece
edência prevista
na le
ei essa alteraçã
ão ao CLIENT
TE.
10- O BANCO e o CLIENTE expressamentte acordam que
q
a(s) assinatura(s) apostas na ficha
f
de assin
naturas será(ã
ão)
conssiderada(s) válida(s)
v
para
a quaisquer contratos ou
docu
umentos em que
q
o CLIENT
TE intervenha
a no âmbito das
d
suas relações com o BANCO.
II.3 Movimentaçã
M
ão da Conta de
d DO
1- A Conta de DO pode revestir, quanto às
à condições de
movimentação a débito,
d
as seguintes formas:
a. Individual – o seu único
o titular pod
de movimentar
livremente a conta a débito, podendo con
nferir poderess a
terce
eiros para a sua movime
entação, fican
ndo o BANC
CO
isentto de qualquer respon
nsabilidade pelos
p
referid
dos
movimentos;
b. So
olidária – conta colectiva em que qualqu
uer dos titulares
pode
e movimentar a conta a débito,
d
podendo igualmen
nte

odos os titularres, em conjun
nto, conferir poderes
p
a tercceiros
to
pa
ara a movime
entação da Co
onta de DO, ficando o BA
ANCO
ise
ento de qu
ualquer resp
ponsabilidade pelos refe
eridos
movimentos;
c. Conjunta – conta colectiiva em que a movimentaçção a
dé
ébito necessiita de autorrização de to
odos os titulares,
po
odendo estes conferir, em
m conjunto, poderes a tercceiros
pa
ara a sua mo
ovimentação. Para creditar quaisquer va
alores
na
a conta, não será necessáária a autorizzação de todo
os os
tittulares. Em to
odo o caso, o BANCO enccontra-se isentto de
qu
ualquer responsabilidade pe
elos referidos movimentos;;
d. Mista – con
nta colectiva q
que poderá ser movimenta
ada a
dé
ébito por um
ma parte doss titulares, de
e acordo com os
vínculos parcia
ais de solidarriedade ou de
d conjunção
o, em
co
onformidade com as con
ndições de movimentação
m
o por
aq
queles expresssamente defin
nidas, podend
do os titularess, em
co
onjunto, confe
erir a terceiross poderes parra a movimentação
da
a conta. Em todo o caso, o BANCO enccontra-se isento de
qu
ualquer responsabilidade pelos referiidos movime
entos.
Ap
plicam-se a cada um d
dos movimen
ntos na contta as
co
ondições estabelecidas supra em matéria de solidarie
edade
ou
u conjunção, consoante aas condições de movimentação
esstabelecidas para cada transsacção.
2-- Salvo acordo expresso e
em contrário celebrado entre o
BA
ANCO e o CLIENTE a ped
dido deste, as contas banccárias
ab
bertas e valida
amente mantidas junto do BANCO que sejam
s
so
olidárias serão
o livremente movimentadas a débito ou a
crrédito por qualquer do
os respectivo
os titulares e/ou
re
epresentantes..
3-- A movimenttação a crédito da conta pode ser feita
a por
qu
ualquer titula
ar ou por terrceiros, indep
pendentementte do
tip
po de conta.
4-- Para efeitos do presente C
Contrato, entende-se por titular
t
a pessoa singu
ular que conssta do presen
nte contrato como
c
investida nessa qualidade.
II..4 Débitos e créditos
c
na C
Conta de DO
1-- O CLIENTE autoriza
a
expre
essamente o BANCO
B
a proceder
ao
o débito na Co
onta de DO d
de todos os va
alores que resu
ultem
do
o acordo en
ntre as Parte
es ou de leg
gislação apliccável,
no
omeadamente
e no que sse refere a juros, comisssões,
im
mpostos, portes, tarifas pelos serviço
os prestadoss, ou
qu
uaisquer enca
argos que lhe sejam devido
os, ou a quaissquer
te
erceiros, por força
f
da relaação estabeleccida com basse no
prresente Conttrato, ou em
m quaisquer outros conttratos
ce
elebrados com
m o BANCO e,, em geral, po
or todos os serrviços
prrestados a soliicitação expre
essa do CLIENTE.
2-- Caso a Contta de DO não
o se encontre provisionada
a com
sa
aldo suficiente
e para que nela seja efecttuado o débitto de
qu
ualquer valor devido ao B
BANCO, fica este autoriza
ado a
de
ebitar o capittal em dívida acrescido dos respectivos juros
de
e mora e impostos em quaalquer outra conta,
c
de qua
alquer
na
atureza e inde
ependentemente do tipo de valores que aí se
en
ncontrem dep
positados, de que o CLIEN
NTE seja titula
ar ou
co
o-titular, pode
endo o BANC
CO proceder à compensaçã
ão de
crréditos até à liquidação do montante
e em dívida,, nos
te
ermos gerais.
3-- Caso não hajja provisão su
uficiente em qualquer das contas
re
eferidas no número anteriior, pode o BANCO ente
ender
re
ealizar o débito, passando o descoberto resultante
r
a vencer
juros, à taxa constante d
do Preçário em vigor, a que
accrescerá os re
espectivos imp
postos, sem prejuízo
p
da pronta
re
egularização dos respectivoss saldos.
4-- Os juros devedores são
o contados dia a dia sobre os
sa
aldos devedorres da Conta de DO e deb
bitados nesta
a com
pe
eriodicidade mensal, à taaxa constante
e do Preçário
o em
vig
gor.
5
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5- Qualquer
Q
débitto efectuado a descoberto nos
n termos do
o
número 3 supra nã
ão importa o pagamento dos montantes
em dívida,
d
antes constituindo
c
p
prova
do respe
ectivo
incumprimento.
6- O BANCO devverá creditar todos os valorres que resulte
em
do acordo entre
e as Partes ou da legislação aplicávvel,
nomeadamente ju
uros, dividend
dos e outros proveitos
p
que se
mosttrem devidos, deduzidos de
e eventuais co
omissões, porttes
e impostos.
7- A efectiva disponibilidade
e de créditoss em conta de
cheq
ques ou de quaisquer valores,
v
com
m excepção de
numerário, fica de
ependente de boa cobrança
a dos mesmoss.
8- O CLIENTE desde já autorriza o BANCO
O a procederr a
movimentos a dé
ébito ou a cré
édito na sua Conta
C
de DO, a
qualquer momentto e sempre que existam ra
azões atendíve
eis,
nomeadamente para
p
correcçã
ão de quaissquer erros ou
omisssões.
II.5 Extractos
E
1- O BANCO enviará
e
ao CLIENTE,
C
com
m periodicida
ade
mensal, um extra
acto detalhad
do do saldo e movimenttos
efecttuados na sua
a Conta de DO
O.
2- O CLIENTE expressamente
e
e declara qu
ue os extracttos,
comunicações e demais
d
registtos que lhe forem remetid
dos
pelo BANCO, nos
n
termos do presente Contrato, das
d
cond
dições particulares, de adittamentos e ou
utros que seja
am
celeb
brados em co
onexão com o mesmo, parrticularmente os
respe
eitantes à con
ncessão de crrédito, não se
endo reclamad
dos
pelo CLIENTE no prazo de 180
0 (cento e oite
enta) dias apó
ós a
sua emissão, ou
u em prazo que estiverr especialmen
nte
dispo
osto para o efeito,
e
farão fé
f na relação entre as Parttes,
pelo que constitu
uirão docume
ento bastante
e para prova da
existtência de díviidas e respecctivo montantte, podendo ser
utilizzados para exigência,
e
co
obrança ou reclamação das
d
mesm
mas em qualq
quer processo..
II.6 Comissão
C
de Manutenção
o
O BA
ANCO poderá
á cobrar uma comissão de gestão
g
de con
nta,
a pagar
p
por in
ntermédio de
e um débitto regular, de
perio
odicidade e montante
m
a de
efinir nos term
mos do Preçá
ário
em vigor.
v
II.7 Branqueamen
B
nto de capita
ais
Nos termos da leg
gislação aplicá
ável, o BANCO
O poderá recu
usar
ou suspender
s
a execução
e
de qualquer ope
eração ordenada
pelo CLIENTE na sua Conta de DO, bem com
mo fazer cessa
ar a
relaçção de negóccio com efeittos imediatoss, quando tenha
conh
hecimento ou
u suspeita de
e a mesma estar
e
relacionada
com a prática de crimes
c
de bran
nqueamento de
d capitais ou
u de
finan
nciamento do terrorismo, bem
b
como quando o CLIEN
NTE
não prestar a info
ormação exig
gível nos term
mos da legisla
ação
apliccável, nomead
damente info
ormação sobre a origem e o
destino dos fundo
os a movimenttar na Conta de
d DO.
II.8 Procuradores
P
s
1- A Conta de DO
D pode ser movimentada
a por procuração
confferida pelo CLIENTE,
C
de
esde que a mesma con
nfira
espe
ecificamente poderes para
a o efeito e as assinatu
uras
enco
ontrem-se reconhecidas po
or notário ou outras entida
ades
legallmente habilittadas para o efeito.
e
2- Não obstante o exposto, o BANCO
B
só ace
eita a procuração
cujo original ou có
ópia certificad
da lhe tenha siido entregue.
3- O procurador deverá preen
ncher a Ficha de Cliente bem
b
como disponibiliizar ao BAN
NCO todos os documen
ntos
comprovativos
elementos
dos
seus
identificativvos,
apliccando-se ao mesmo
m
os requisitos aplicávveis ao CLIEN
NTE.

penas com a recepção de tais elementos de forma
Ap
sa
atisfatória pelo
o BANCO é qu
ue este aceita
ará o procurad
dor.
4-- Quando se
e proceda à revogação da procuração, o
CL
LIENTE deverrá entregar ao
o BANCO a cópia
c
certifica
ada de
re
evogação de procuração.
p
IIII REGISTO, DEPÓSITO
D
E ORDENS DE INSTRUMEN
NTOS
FIINANCEIROS
IIII.1 Conta de Registo e Depósito de Vallores Mobiliá
ários
1-- A abertura de
d uma Contaa de DO conffere ao CLIEN
NTE o
direito à titularidade de, pelo
o menos, uma
a Conta de Re
egisto
e Depósito de
e Instrumento
os Financeiross (abreviadam
mente
de
esignada por “Conta
“
de RDIF”).
2-- O CLIENTE reconhece qu
ue a prestação pelo BANC
CO do
Se
erviço de Reg
gisto e Depósiito de Instrum
mentos Financceiros
(a
abreviadamentte designado por “Serviço de
d RDIF”) dep
pende
da
a prévia aberrtura e titularridade, pelo CLIENTE, de uma
Co
onta de DO e de uma Contta de RDIF, se
endo que o re
egime
de
e titularidade
e e as cond
dições de movimentação
m
o das
re
eferidas contas serão iguaiss, salvo instru
uções expressa
as do
CL
LIENTE em co
ontrário.
3-- Por motivoss operacionaiss, ou de orga
anização interrna, o
BA
ANCO pode, por acto un
nilateral, disssociar a Contta de
RD
DIF do CLIEN
NTE da sua Co
onta de DO, sem embargo de se
manterem as condições de movime
entação daq
quelas
idênticas à destta última.
IIII.2 Serviço de
e RDIF
1-- Com a abe
ertura de um
ma Conta de RDIF, o BA
ANCO
ob
briga-se peran
nte o CLIENTE a prestar o Serviço de RDIF e
o de registo dass posições de outros instrumentos financceiros
qu
ue não sejam valores mobiliários, aplica
ando-se o disposto
na
a presente seccção, com as necessárias ad
daptações, a todos
t
oss referidos insttrumentos.
2-- O Cliente consente q
que o Banco Invest execute
tra
ansacções por
p
sua conta fora de
d
um mercado
re
egulamentado ou em Sistema de Negocciação Multila
ateral,
directa ou indirrectamente
O não pode
erá, em qu
ualquer caso, ser
3-- O BANCO
re
esponsabilizad
do por danos resultantes de
d quaisquer vícios
v
ou
u circunstâncias de que enferme qualquer valor mobiliário
ou
u outro instrumento financceiro não integ
grado em mercado
re
egulamentado ou integrado
o em mercado estrangeiro, que
se
eja recebido pelo BANCO
O para depósito ou registo
o em
co
onta.
4-- O CLIENTE aceita pelo p
presente que,, na eventualidade
de
e restituição de títulos depositadoss na conta que
co
orrespondam a valores m
mobiliários fun
ngíveis, lhe sejam
s
en
ntregues títulos da mesmaa espécie e valor
v
que con
nfiram
idênticos direito
os.
IIII.3 Movimenttação da Conta de RDIF
1-- Sem prejuízo
o do disposto nos números seguintes, a Conta
C
de
e RDIF será movimentada
m
n
nos exactos te
ermos da Con
nta de
DO a que está
á associada, nomeadamente, no que resspeita
àss ordens de aq
quisição, alien
nação e transfe
erência dos va
alores
mobiliários ou outros instrrumentos fina
anceiros que nela
esstejam, venha
am a estar, ou devam ficar inscrito
os ou
de
epositados.
2-- A movime
entação de vvalores mobiiliários ou outros
o
instrumentos financeiros o
opera-se nos termos e nas
co
ondições estabelecidas no Código de Valores
V
Mobilliários
pa
ara os valo
ores mobiliárrios ou outtros instrumentos
fin
nanceiros esccriturais, titullados ao porrtador e titu
ulados
no
ominativos, devendo as ord
dens do CLIENTE relativam
mente
6
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às transacções
t
de valores mobiliários ou de outros
instrrumentos financeiros ser tra
ansmitidas ao
o BANCO com
ma
antecedência lega
almente previssta.
3- O BANCO obrriga-se a receber e a guard
dar em depóssito
os valores
v
mobiliiários ou outtros instrumentos financeiros
que lhe forem con
nfiados pelo CLIENTE,
C
deve
endo procede
er a
todo
os os registos necessários e a realizar as operações
o
sob
bre
valorres mobiliários ou outro
os instrumen
ntos financeiros
orde
enadas pelo CLIENTE,
C
den
ntro dos limites da legislaçção
apliccável.
4- A aceitação de valores mobiliários ou de outros
instrrumentos fina
anceiros em depósito
d
ou em registo não
n
consstitui qualque
er juízo da parte do BA
ANCO sobre a
valid
dade legal doss mesmos ou da sua conformidade com as
dispo
osições legais aplicáveis.
5- O BANCO reserva-se o dire
eito de, em todo
t
e qualqu
uer
caso, não receber em depósito ou registo valores
mob
biliários ou outros
o
instrum
mentos financceiros sobre os
quaiss tenha funda
adas dúvidas acerca da su
ua conformida
ade
com as disposiçõe
es aplicáveis, bem
b
como vallores mobiliárrios
ou outros
o
instrum
mentos financceiros que se
ejam negociad
dos
ou re
egistados em mercados financeiros onde
e o BANCO não
n
dese
envolva habitu
ualmente a sua
a actividade.
6- O cumprime
ento do disp
posto no nú
úmero 3 sup
pra
presssupõe, conforrme os casos e por decisão
o do BANCO
O, a
suficciência de pro
ovisão dispon
nível na Contta de DO ou
u a
existtência de valores mobiliárrios ou outro
os instrumenttos
finan
nceiros, bem
m como o eventual bloqueio das
d
dispo
onibilidades ou
o dos valores mobiliários ou de outros
instrrumentos financeiros necesssários à execu
ução das orde
ens
e ao
o pagamento de todas as despesas a que haja lug
gar,
fican
ndo o BANCO irrevo
ogavelmente autorizado e
mandatado para proceder aoss respectivos débitos ou ao
endo
osso dos re
eferidos valores mobiliárrios ou outros
instrrumentos finan
nceiros, por conta do CLIENTE, quando tal
se mostre
m
necessá
ário.
7- As
A ordens do
d CLIENTE poderão ser transmitid
das
oralm
mente ou porr escrito, pode
endo utilizar--se para o efe
eito
meio
os informáticcos, telefone ou telefax e o CLIEN
NTE
reconhece e ace
eita que as ordens transsmitidas oral e
prese
encialmente serão
s
reduzidas a escrito pelo
p
funcioná
ário
do BANCO
B
que as
a receber e su
ubscritas pelo CLIENTE e que
q
as ordens transmiitidas telefonicamente serã
ão registadas em
e
supo
orte fonográficco pelo BANC
CO.
8- O BANCO deve
erá recusar um
ma ordem qua
ando:
a. O ordenador nã
ão lhe forneça
a todos os elem
mentos
nece
essários à sua boa execução
o;
b. Se
eja evidente que
q
a operação contraria os
o interesses do
orde
enador, salvo se
s este confirm
mar a ordem por
p escrito;
c. O intermediário
o financeiro não esteja em
m condições de
forne
ecer ao ordenador toda a informação exigida para
a a
execcução da ordem;
d. O ordenador não
n
preste a caução
c
exigida por lei para
a a
realizzação da operração;
e. Nã
ão seja permitido ao orde
enador a aceiitação de ofe
erta
pública
9- O BANCO pod
derá recusar-sse a aceitar uma ordem da
ada
pelo CLIENTE em todos os caso
os caso este:
a. Não
N
tenha provado
p
a disponibilidad
d
de dos valores
mob
biliários que prretende aliena
ar e/ou onerarr;
b. Não tenha prom
movido o bloqueio dos valores mobiliários
a alienar, quando tal lhe seja exigido
e
pelo BANCO,
B
ou nos
n
term
mos da legislaçção aplicável;
c. Nã
ão tenha postto à disposiçã
ão do BANCO
O o montante ou
os valores necessários à liquidação da operração em causa;
ou

d. Não tenha confirmado
c
a ordem por escrito
e
quand
do tal
lhe seja solicita
ado pelo BANC
CO.
10
0- A recusa de aceitaçãão de uma ordem dada será
co
omunicada pelo BANCO ao
o CLIENTE no mais curto esspaço
de
e tempo possíível.
11
1- No cumprrimento das o
ordens do CL
LIENTE, o BA
ANCO
prrivilegiará a realização
r
e a defesa dos interesses de
este e
exxecutará as ordens recebid
das respeitand
do a prioridad
de da
re
ecepção,
e
sempre
nas
melhores
condições,
de
esignadamentte em termo
os de preço
o, custo, rap
pidez,
prrobabilidade de
d execução e liquidação, volume, nattureza
ou
u qualquer ou
utra consideraçção relevante.
12
2- As ordenss de movimentação e re
egisto dadas pelo
CL
LIENTE, nos termos ind
dicados supra
a, são revog
gáveis
de
entro dos lim
mites estabelecidos na le
egislação apliccável,
te
ermos em que
q
o BANC
CO poderá não assegurrar o
ca
ancelamento de
d ordens validamente tran
nsmitidas.
13
3- Sem prejuízo do dispostto supra, a exxecução das ordens
do
o CLIENTE, relativamente
e a valores mobiliários
m
o de
ou
ou
utros instrumentos finance
eiros inscritos e depositado
os na
su
ua Conta de RDIF,
R
ou que,, após a respe
ectiva aquisiçã
ão, aí
de
evam figurar, bem como a liquidação e compensação das
co
orrespondente
es operaçõe
es realizadass em merccados
orrganizados, re
espeitarão inte
egralmente os prazos, term
mos e
moldes fixado
os na lei e nas norma
as regulamen
ntares
ap
plicáveis
e
determinadas
pellas
autorid
dades
re
egulamentadoras do mercad
do em causa.
14
4- O CLIENTE
E declara pelo
o presente, pa
ara todos os efeitos
legais, ter total conhecimen
nto do conteú
údo da Políticca de
Exxecução de Ordens do BANCO, cujo
c
conteúd
do é
inteiramente acceite por si.
15
5- O BANCO
O prestará informações adicionais
a
e mais
de
etalhadas sob
bre a Políticaa de Execuçã
ão de Orden
ns do
BA
ANCO, caso o CLIENTE o ssolicite.
16
6- O CLIENTE
E compreende
e e aceita que
e o BANCO nã
ão irá
de
eterminar a adequação de qualquerr investimentto às
circunstâncias específicas
e
do
o CLIENTE, ca
aso o mesmo verse
so
obre instrumentos financeirros não complexos.
17
7- Pelo pressente, o BA
ANCO advertte que quaisquer
instruções esp
pecíficas do CLIENTE podem imped
dir o
BA
ANCO de tom
mar as medidas adoptadas no quadro da sua
Po
olítica de Exe
ecução de Ordens, para obter
o
os melhores
re
esultados possíveis relativamente à execução dessas
d
mesmas ordenss, no que resp
peita aos elementos coberto
os por
esssas instruçõess.
18
8- O BANCO
O fica expressaamente autorrizado a recorrrer a
ou
utros intermediários ou ag
gentes de merrcado, sempre
e que
ta
al se mostra
ar necessário
o à execução das operações
orrdenadas pelo
o CLIENTE, de
evendo o BANCO procura
ar que
ta
al execução sej
eja efectuada ssempre nas melhores
m
condições,
sa
alvo quando o BANCO siga instruçõ
ões específica
as do
CL
LIENTE.
IIII.4 Agregação
o e Afectação
o de Ordens
1-- Excepcionalm
mente, o BAN
NCO poderá agregar
a
a orde
em do
CL
LIENTE com outras
o
ordenss, sejam de ou
utros clientes seus,
se
ejam do BA
ANCO por cconta própria
a, nos termos e
co
ondições previstos na sua P
Política de Execução de Ord
dens.
2-- O BANCO observará escrupulosamen
nte o princípio da
se
eparação patrrimonial entre
e os valores do CLIENTE
E dos
va
alores dos demais depositantes e do
os valores da
a sua
prrópria carteira
a, e cumprirá todos os dev
veres e obriga
ações
esstabelecidos na
n lei e nos reg
gulamentos em
m vigor.
3-- No caso de operações re
ealizadas por conta própria em
co
onjunto com uma ou maais ordens de
e CLIENTES, bem
co
omo em situ
uações de ag
gregação de ordens de vários
v
7
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CLIE
ENTES, essa agregação
a
apenas ocorre quando
q
tal se
eja
neuttro ou vantajo
oso para os Clientes.
os
4– Não obstantte, o BANCO
O informa previamente
p
CLIE
ENTES cujass ordens devam
d
ser agregadas da
even
ntualidade de
e o efeito da agregação ser prejudiccial
relattivamente a um
ma sua ordem
m específica.
III.5 Exercício de Direitos
1- O BANCO ficca desde já devidamente
d
autorizado pe
elo
CLIE
ENTE a exerccer, em seu nome
n
e repre
esentação (i) os
direitos a dividen
ndos, juros e remuneraçõ
ões de qualqu
uer
tipo e espécie, in
nerentes aos valores
v
mobiliários ou outrros
instrrumentos fina
anceiros registtados ou depo
ositados e (ii)) o
direito à amortiza
ação, resgate ou reembolso
o, sob qualqu
uer
modalidade a que
e haja lugar.
2- O produto lííquido do exxercício desse
es direitos se
erá
creditado na Conta de DO do CLIENTE à qual
q
a Conta de
RDIF
F está associad
da.
3- Sa
alvo instruçõe
es em contráriio, atempadam
mente recebid
das
por escrito do CL
LIENTE, o BANCO é també
ém autorizado
oa
exerccer, em seu nome e representação, os direitos inerenttes
a au
umentos de capital por inccorporação de
e reservas, be
em
como o direito a receber, gratu
uitamente e a qualquer títu
ulo
que seja, valore
es mobiliário
os ou outros instrumenttos
finan
nceiros
de
qualquer
a
atribuídos
e
em
espécie,
conssequência da
a titularidade
e de outros registados ou
depo
ositados na Co
onta de RDIF do CLIENTE.
4- Sa
alvo instruçõe
es em contrárrio atempadam
mente recebid
das
por escrito do CL
LIENTE, o BA
ANCO não exxercerá, em sua
s
repre
esentação, quaisquer dire
eitos inerenttes aos valores
mob
biliários ou ou
utros instrum
mentos financeiros registad
dos
ou depositados
d
qu
ue pressuponham a prestaçção de qualqu
uer
conttrapartida, decorrente, ou não, do exerrcício do direito
de preferência.
Q
haja in
nstruções do CLIENTE
C
para
a o exercício dos
d
5- Quando
direitos referidos no número anterior, o BANCO só os
exerccerá se tiverr sido antecipadamente habilitado pe
elo
CLIE
ENTE com a contrapartida
a a prestar no
n exercício do
referrido direito de
e preferência.
6- Entende-se
E
ve
erificada a co
ondição referrida no núme
ero
anterior quando, sendo em dinheiro a contrapartida
a a
presttar, o CLIENT
TE tenha, à da
ata das suas instruções, a sua
s
Contta de DO de
evidamente provisionada
p
p
para
suportarr o
débito da quanttia em causa
a, acrescida das
d
despesas e
comissões que se mostrem devidas,
d
fican
ndo o BANC
CO,
desd
de já, expre
essamente autorizado a proceder aos
a
corre
espondentes débitos.
d
7- Para
P
os efeitos do disposto
o nos número
os anteriores,, o
BAN
NCO fica exprressamente au
utorizado a praticar todos os
actoss necessários,, ou convenie
entes, bem co
omo a promovver
os qu
ue se mostrem
m ajustados à defesa de tod
dos os interessses
do CLIENTE.
C
8- O BANCO fica
f
ainda exxpressamente
e autorizado a,
perante a verifiicação de quaisquer
q
de
escobertos não
n
autorizados, em qualquer
q
contta aberta pelo
o CLIENTE jun
nto
do BANCO, inclluindo sem limitação os resultantes da
execcução pelo BA
ANCO de ord
dens de comp
pra ou de ven
nda
de va
alores mobiliá
ários ou de ou
utros instrume
entos financeirros
por conta
c
daquele
e, receber frutos ou exerce
er direitos que
ea
titula
aridade de valores mobiliários
m
o
ou
de outrros
instrrumentos fina
anceiros lhe possa conferiir, assim com
mo,
com diligência exxigível a um gestor
g
diligentte, a proceder à
sua alienação ou
o oneração, visando a garantia e//ou
ressa
arcimento doss créditos que detenha sobrre o CLIENTE.
9- Um
U terceiro não
n
terá, rela
ativamente ao
os instrumenttos
finan
nceiros ou ao dinheiro do CLIENTE, qu
ualquer garanttia.

dicionalmente
e um terce
eiro não te
erá o direitto à
Ad
co
ompensação face a tais valores da
a titularidade
e do
CL
LIENTE.
IIII.6 Natureza do Investidorr
1-- Nos termoss e para os e
efeitos do Decreto-Lei n.º 357A//2007, de 31 de Outubro, o qual proced
deu à transpo
osição
da
a Directiva dos
d
Mercadoss de Instrum
mentos Financceiros
(“DMIF”), o BA
ANCO classificca os seus Clie
entes numa de
e três
ca
ategorias: (i) não profissional; (ii) pro
ofissional; ou
u (iii)
co
ontraparte elegível.
A classificação referida no número anterior determinará a
fo
orma como o BANCO presta os seus serrviços e o nívvel de
prrotecção que confere aos seus CLIENT
TES no âmbitto da
DMIF.
2-- O grau de protecção
p
deffinido pela DM
MIF é tanto maior
m
qu
uanto menorr se estima que seja o conhecimen
nto e
exxperiência do Cliente ao nível de merrcados financeiros,
te
ermos em que
e à primeira das referidass categorias acima
a
co
orresponde o maior nível de protecção
o e informaçã
ão do
investidor e à última
ú
o meno
or.
3-- O CLIENT
TE beneficia da classifica
ação que lhe
e foi
op
portunamente
e atribuída e ttransmitida pe
elo BANCO e que,
sa
alvo comunicação exprressa em sentido divverso,
co
orresponderá à tipologia d
de investidor “não profissio
onal”,
e com as obrrigações, deve
fa
acto de que, conjuntament
c
eres e
lim
mitações que
e correspond
dem ao refe
erido perfil, pelo
prresente reitera
a ter tomado cconhecimento
o.
4-- O CLIENTE pode solicitaar ao BANCO
O uma classificcação
diferente, para
a que possa beneficiar de
e maior ou menor
m
grrau de protecçção.
5-- A decisão final de classificar um CLIENTE noutra
ca
ategoria caberrá, em última análise, ao BA
ANCO.
6-- Não obstantte o exposto n
na presente cláusula, alerta
a-se o
CL
LIENTE que o BANCO n
na sua relaçã
ão com o mesmo
ap
penas atribui a classificaçãão de (i) nã
ão profissiona
al; (ii)
prrofissional; ou
u (iii) contrapaarte elegível à Conta de D.O.
D
e
nã
ão a cada titu
ular. Assim, a categorizaçã
ão atribuída a uma
de
etermina Con
nta de D.O. não considerra a categorizzação
individual dos seus
s
titulares.
IIII.7 Conflito de
d Interesses
1-- No cumprim
mento das normas legais e regulamentare
r
es em
vig
gor aplicáveis, o BANCO mantém uma Política
a de
Co
onflitos de In
nteresses adeq
quada, atravé
és da qual pro
ocura
identificar as circunstâncias
c
s susceptíveis de originar e/ou
otenciar confflitos e espe
ecificar os de
evidos trâmittes a
po
se
eguir, de modo a que ass actividades de intermed
diação
fin
nanceira sejam
m prestadas ao
o CLIENTE co
om independência.
2-- O BANCO compromete--se a conform
mar a sua actu
uação
co
om a sua Política de Conflitos de Inte
eresses, a qua
al foi
disponibilizada ao CLIENTE e cujo conteú
údo é inteiram
mente
co
onhecido e aceite por este.
3-- O BANCO
O prestará in
nformações adicionais
a
e mais
de
etalhadas sob
bre a Política de Conflitoss de Interesse
es do
BA
ANCO, caso o CLIENTE o ssolicite.
IIII.8 Informaçã
ão sobre os Acctivos
1-- Sempre que
e tenha execu
utado uma ord
dem por contta do
CL
LIENTE, o BANCO devverá informarr prontamente o
CL
LIENTE sobre
e a execução
o da mesma e, tratando--se o
CL
LIENTE de um
m investidor não profissiona
al, enviar uma
a nota
de
e execução da
d operação, com o devid
do conteúdo legal,
co
onfirmando a execução da ordem, logo que
q seja possível e
o mais tardar no
n primeiro d
dia útil seguin
nte à execução ou,
ca
aso a confirm
mação seja reccebida de um
m terceiro, o mais
8
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tarda
ar no primeiro dia útil seguinte à recepção, pe
elo
BAN
NCO, dessa confirmação.
2- Se
e as ordens de um investid
dor não profisssional incidire
em
sobre unidades de particip
pação e seja
am executad
das
perio
odicamente, o BANCO en
nvia, com um
ma periodicida
ade
seme
estral, a comu
unicação referiida supra.
3- No
N caso de a Conta de DO
D do CLIEN
NTE incluir um
ma
posiçção aberta nã
ão coberta, o BANCO
B
deverá comunicar ao
CLIE
ENTE não proffissional eventuais perdas que
q ultrapasse
em
o lim
mite pré-estabelecido acordado.
4- Salvo
S
se a mesma
m
inform
mação já tive
er sido envia
ada
anteriormente, o BANCO deve
erá enviar, me
ensalmente, um
u
extra
acto com o devido
d
conteú
údo legal rela
ativo aos activvos
do CLIENTE,
C
ou, se consentido
o, por escrito, pelo CLIENT
TE,
trime
estral ou sem
mestralmente, neste último caso quando
não se verificarem
m movimentos.
III.9 Reclamaçõess
1- Para
P
envio e resolução de
d reclamações, o CLIEN
NTE
do
pode
erá contactarr o Departa
amento de Compliance
C
BAN
NCO para os se
eguintes conta
actos:
Av. Eng.º Duarte Pacheco, To
orre 1, 11º an
ndar, 1070-101
Lisbo
oa
Fax: 213 864 984
Email: compliance
e@bancoinvesst.pt
A reclamaçõe
es serão objeccto de análise
e e resposta por
p
2- As
parte
e do Departa
amento de Compliance
C
do BANCO, por
p
escrito, no prazo de
d 20 (vinte) dias úteis apó
ós a recepção da
amação pelo BANCO.
B
recla
3- Qualquer
Q
reclamação po
ode, ainda, ser dirigida à
Com
missão do Merrcado de Valo
ores Mobiliários ou ao Ban
nco
de Portugal.
III.10
0 Protecção dos
d activos do CLIENTE
1- O BANCO, na
a sua relação com o CLIEN
NTE, observa os
maiss elevados pa
adrões de dilig
gência aplicávveis nos term
mos
de
da le
egislação, ado
optando proccedimentos padronizados
p
salva
aguarda dos activos dos CLIIENTES.
2- O CLIENTE ace
eita e reconhe
ece que os seus instrumenttos
finan
nceiros podem
m estar registados ou depositados, em
e
nome do BANCO
O ou em no
ome do CLIE
ENTE, junto de
terce
eiros, incluind
do entidades não
n portuguessas e de Estad
dos
não membros da União Europeia. Nesses casos, o BANC
CO
ga-se a toma
ar, nos termo
os da legislação aplicável, as
obrig
medidas necessárrias para a protecção
p
do património do
CLIE
ENTE, garantin
ndo a identificação autóno
oma e segrega
ada
desses instrumenttos financeiross.
3- O CLIENTE decclara estar con
nsciente de qu
ue as obrigaçõ
ões
da re
espectiva enttidade deposittária ou regisstadora poderrão
não ser, nesses ca
asos, submetid
das ao direito português ou
uà
supe
ervisão das entidades
e
reg
guladoras po
ortuguesas e à
jurisd
dição dos trib
bunais portugu
ueses.
4- O CLIENTE autoriza exxpressamente o BANCO a
subccontratar entid
dades terceira
as para a prestação de tarefas
administrativas, se
erviços de cusstódia ou serviços auxiliaress, e
a au
utorizar estass entidades terceiras a procederem da
mesm
ma forma, podendo,
p
nesstes casos, nos
n
termos das
d
dispo
osições legaiss aplicáveis, os instrumen
ntos financeirros
e/ou
u o dinheiro do CLIENTE se
erem detidos por um terceiro
em nome
n
do BAN
NCO, ainda que
q
numa con
nta global dessse
terce
eiro.
5- O BANCO observará
o
esp
peciais devere
es de cuidad
do,
desig
gnadamente mantendo uma adequa
ada segregaçção
patriimonial dos instrumentoss financeiros de clientes, e
actua
ará de acordo
o com padrõess de diligência
a profissional na
seleccção, nomeaçção e avaliaçã
ão do terceiro
o, mas não se
erá

de
e outro modo responssável, na máxima
m
exte
ensão
legalmente perrmitida salvo disposição le
egal imperativva em
co
ontrária, por actos ou om
missões das entidades tercceiras,
exxcepto na med
dida em que o
os eventuais prejuízos
p
incorrridos
pe
elo CLIENTE resultem
r
de u
uma actuação dolosa ou culposa
do
o próprio BAN
NCO.
6-- O BANCO
O será respon
nsável perante o Cliente
e por
ev
ventuais perd
das relativas aos valoress e instrumentos
fin
nanceiros (e/o
ou aos seus rendimentos) do CLIENTE
E que
occorram em consequência
c
da cessação
o de pagame
entos,
insolvência, inccumprimento ou funciona
amento ineficciente
da
as entidades terceiras su
ub-custodianttes, se não tiver
acctuado com os
o deveres de cuidado a qu
ue está adstrito na
se
elecção das refferidas entidaades terceiras.
IIII.11 Informaçção quanto à adequação da operação
1-- O CLIENTE deve prestar com verrdade ao BA
ANCO
informação rela
ativa aos seus conhecimen
ntos e experiência
em
m matéria de
e investimento
os no que re
espeita ao tip
po de
instrumento financeiro ou
u ao serviço
o considerado e,
co
onforme aplicá
ável, à sua situ
uação finance
eira e objectivo
os do
investimento.
2-- Além de outras
o
informaações solicita
adas pelo BA
ANCO
e//ou que o CLIENTE ju
ulgue pertine
ente fornece
er, a
informação relativa ao conhecimento e à experiênciia do
CL
LIENTE deverrá incluir (i) os tipos de serrviços, operações e
instrumentos fiinanceiros com que está familiarizado,
f
(ii) a
na
atureza, o vo
olume e a frequência das operaçõess em
instrumentos financeiros e o período durrante o qual foram
f
ealizadas e (iii)
(
o nível de habilitaçções e profissões
re
re
elevantes dese
empenhadas p
pelo CLIENTE..
3-- A informaçã
ão relativa à ssituação finan
nceira do CLIE
ENTE
inclui, sempre que for rele
evante e se julgar necesssária,
informação so
obre a fontte e a dim
mensão dos seus
re
endimentos re
egulares, os se
eus activos, in
ncluindo os acctivos
líq
quidos, os investimentos e os activos imo
obiliários e oss seus
co
ompromissos financeiros
f
reg
gulares.
4-- A informaçã
ão relativa aoss objectivos de
d investimentto do
CL
LIENTE inclu
ui, sempre q
que for relev
vante e se julgar
j
ne
ecessária, info
ormação sobre o período
o durante o qual
aq
quele pretend
de deter o invvestimento, ass suas preferê
ências
re
elativas à assu
unção de risco
o, o seu perfiil de risco e o seu
ob
bjectivo de invvestimento.
5-- De modo a determinaar o perfil de investido
or do
CL
LIENTE, este deve preench
her um Questtionário de Pe
erfil e
Exxperiência em
m momento an
nterior à transsacção preten
ndida,
pe
ermitindo ao BANCO reco
olher as inform
mações necesssárias
re
elativamente aos conhecimentos e experiência
a do
CL
LIENTE, dessignadamente no que concerne à sua
ca
apacidade pa
ara suportar perdas, be
em como a sua
to
olerância ao rissco.
6-- O CLIENTE
E reconhece que o BANC
CO se basearrá na
informação porr si prestada, salvo se tiverr conhecimentto ou
se
e estiver em condições de
e conhecer qu
ue a informaçção é
de
esactualizada, inexacta e incompleta.
7-- Alerta-se o CLIENTE para o facto do BANCO, para
effeitos de detterminação d
do perfil do CLIENTE ap
penas
co
onsiderar o último
ú
Questiionário de Pe
erfil e Experiência
en
ntregue, não aferindo
a
o perfil de risco para
p
cada titullar da
Co
onta de D.O.
8-- Se o BANCO
O, com base nas informaçõe
es recebidas, julgar
j
qu
ue a operação
o consideradaa não é adeq
quada ao perffil do
CL
LIENTE, adve
erti-lo-á por escrito de ta
al circunstância. O
BA
ANCO terá, ig
gualmente, em
m conta no se
eu juízo eleme
entos
ob
bjectivos do conhecimento
c
público pertinentes, na me
edida
9

A Eng.º Duarte Pa
Av.
acheco, Torre 1, 11.ºº, 1070-101 Lisboa
a - Telef. 21.382 17 00 Fax 21.386 49 84
Núm
mero Único de Conttribuinte e matrícula na C.R.C. Lisboa 503 824 810 Capiital Social € 47.500
0.000

em que não imp
plique uma viiolação dos seus
s
deveres de
sigilo
o e de confide
encialidade.
9- Se
e o CLIENTE se recusar, po
or qualquer motivo,
m
a prestar
as informações
i
pedidas ou não fornecer informaçõ
ões
suficcientes, o CL
LIENTE reconhece que o BANCO não
n
pode
erá determina
ar a adequação da operaçção considera
ada
ao se
eu perfil.
10- Para a presttação do serrviço de merra execução de
orde
ens, por iniciativa do CLIIENTE, o BA
ANCO não esstá
obrig
gado a averig
guar a adequa
abilidade da operação
o
para
a o
CLIE
ENTE desde que a ope
eração tenha
a por objeccto
instrrumentos finan
nceiros não co
omplexos. Asssim, no caso em
e
apreço, o BANCO
O não vai determinar
d
a adequação dos
d
instrrumentos fina
anceiros às circunstância
as pessoais do
beneficiand
da
protecçção
CLIE
ENTE,
não
do
este
corre
espondente a tal avaliação.
III.12
2 Risco de op
perações
1- Sem
S
prejuízo
o do dispostto em contrato autónom
mo
apliccável às ope
erações sobrre instrumen
ntos financeirros
derivvados, o BAN
NCO, aquando
o da abertura
a da Conta DO,
D
dispo
onibiliza ao CLIENTE documento so
obre os risccos
inere
entes ao investimento em valores mobiliários e outrros
instrrumentos finan
nceiros, incluiindo derivado
os, sejam ou não
n
nego
ociados em mercados
m
regu
ulamentados. O CLIENTE, ao
decid
dir pelo invvestimento em
e
valores mobiliários ou
instrrumentos financeiros, decla
ara que aceita
a e compreen
nde
os risscos que lhe foram
f
comunicados pelo BA
ANCO
2- O CLIENTE expressament
e
e aceita e consente
c
que
e a
inforrmação mínim
ma obrigatóriia que o BA
ANCO lhe de
eva
faculltar, designad
damente sobre
e a natureza e os riscos dos
d
instrrumentos financeiros, pode
e ser prestada através do síítio
da Internet do BANCO
B
em www.bancoin
nvest.pt, que o
CLIE
ENTE declara conhecer.
c
3- O CLIENTE esttá consciente que os valorres mobiliárioss e
outro
os instrumenttos financeiros são especialmente voláte
eis,
comportando um
u
investim
mento com tal objeccto
determinados risscos, alguns dos quais decorrentes da
dime
ensão do mercado para o tipo
t
de produtto em concreto,
dos factores de alavancagem
m aplicáveis ou de outrros
motiivos de maio
or, menor ou
u nenhuma previsibilidade
p
e e
conttrolo, pelo qu
ue o CLIENTE
E reconhece igualmente que
q
este tipo de in
nvestimentos deverá ser precedido de
apro
opriado estud
do e conhecimento de forma
f
a que a
decissão de investtimento seja adequadamen
a
nte informada
a e
escla
arecida, maiss reconhecen
ndo que o histórico dos
d
resulltados deste tipo de pro
odutos não é indicativo de
quaissquer resulta
ados futuros e que taiss investimenttos
pode
em implicar a perda da tota
alidade do cap
pital investido
o e,
ao
inclu
usive,
preju
uízos
eventtualmente
s
superiores
invesstimento efectuado.
III.13
3 Encargos
1- Em contrapartiida da prestaçção do Serviço
o de RDIF, be
em
como pelo cumprrimento das ordens
o
recebid
das do CLIENTE
para a realizaçã
ão de opera
ações relativa
as aos valores
mob
biliários ou ou
utros instrume
entos financeiros depositad
dos
ou re
egistados na sua Conta de RDIF, ou que devam figurar
como tal, o BANC
CO tem o dirreito de cobra
ar as comissões,
os portes e os en
ncargos consta
antes do Preççário em vigor e
nos termos
t
da Clá
áusula II.4 acim
ma.
2- A emissão de
d declaraçõ
ões, certificad
dos ou outrros
docu
umentos análogos relativos a, nomeada
amente, valores
mob
biliários ou outros instrumentos financeirros, depositad
dos
ou registados
r
na conta de re
egisto e depó
ósito de valores
mob
biliários estarã
ão sujeitos aos
a
encargos constantes do

Prreçário em vigor, a que accrescem os im
mpostos apliccáveis
no
os termos da lei
l em vigor.
IIII.14 Extinção da Conta de RDIF
1-- O CLIENTE pode, a todo
o o tempo, solicitar que a Conta
C
de
e RDIF seja ca
ancelada, devvendo, para o efeito, inform
mar o
BA
ANCO mediante documento escrito
o e devidam
mente
asssinado com um
u pré-aviso m
mínimo de 30
0 (trinta) dias, e:
a. Ordenar a trransferência d
dos valores mobiliários e outros
o
instrumentos financeiros
f
registados/depo
ositados na Conta
C
de
e RDIF para uma conta junto de ou
utro intermed
diário
fin
nanceiro lega
almente habilitado a prrestar os serrviços
prrevistos nesta secção; ou
b. Ordenar a alienação do
os valores mo
obiliários e outros
o
instrumentos financeiros
f
registados/depo
ositados na Conta
C
de
e RDIF, devendo o BANCO, após tal alienação,
a
enttregar
ao
o CLIENTE o respectivo saldo, líquiido de todo
os os
montantes que lhe sejam devvidos.
ações que esttejam
2-- O disposto supra não affecta as opera
em
m curso, te
endo os valores mobiliários e outros
o
instrumentos fiinanceiros qu
ue, em virtude delas venham a
se
er adquiridoss, o destino que especificamente seja
de
eterminado pelo
p
CLIENTE
E. Contudo, após a datta de
ca
ancelamento da prestação
o de serviços abrangidos nesta
se
ecção, o BANCO poderá recusar qualqu
uer ordem relativa
ao
o registo/dep
pósito de novvos valores mobiliários
m
ou de
ou
utros instrume
entos financeiros.
3-- O BANCO poderá
p
igualmente procede
er ao cancelam
mento
da
a Conta de RDIF, mediantte um pré-aviso escrito envviado
ao
o CLIENTE co
om 30 (trinta)) dias de ante
ecedência a contar
da
a data a partirr da qual prod
duzirá efeitos.
4-- Tendo sido cancelada a Conta de RDIF,
R
enquantto os
va
alores mobiliá
ários e outro
os instrumenttos financeiro
os se
mantiverem depositados ou registados no
o BANCO, este
e não
se
erá obrigado a cumprir qu
uaisquer nova
as ordens sobre os
mesmos, para além
a
das respe
eitantes à sua
a transferência
a para
co
ontas junto de outras entidades onde devam ficar
de
epositados ou registados.
5-- Se o CLIENTE não indicaar ao BANCO
O, no prazo de
d 30
(trrinta) dias ap
pós o cancelamento da Conta
C
de RDIF, o
de
estino dos valores
v
mobiliários e outros instrume
entos
fin
nanceiros ainda depositados ou regista
ados na Contta de
RD
DIF, o BANCO
O, mediante u
um pré-aviso ao
a CLIENTE de,
d no
mínimo, 30 (ttrinta) dias, p
poderá promover a respe
ectiva
ve
enda, actuan
ndo como gestor dilig
gente, coloccando
po
osteriormente
e o respectivvo produto à disposição
o do
CL
LIENTE, já deduzido das despesas e comissões qu
ue se
mostrem devid
das, que serão
o integramentte suportadas pelo
CL
LIENTE.
6-- Nos casos previstos
p
no número anterior, se os va
alores
mobiliários e outros
o
instrum
mentos finance
eiros a alienar não
fo
orem negociávveis em mercaados regulame
entados, o BA
ANCO
po
oderá proced
der à sua ven
nda fora dessses mercadoss, ou
pa
articularmente
e, ou ainda, sse tal não forr possível, rem
meter
oss valores mobiliários e outro
os instrumenttos titulados para
p
a
morada do CL
LIENTE por ccorreio regista
ado com avisso de
re
ecepção endereçado para a morada parra correspondência
indicada e consstante da Ficha de Cliente.
7-- O BANCO reserva-se
r
o d
direito de cob
brar uma com
missão
de
e encerramentto/cancelamento da Conta de RDIF, que
e será
de
ebitada na Co
onta de DO, de acordo co
om o Preçário em
vig
gor.
8-- Sem prejuízzo de outros direitos que
e lhe assistam
m, de
fo
orma a garan
ntir o pagam
mento de qu
uaisquer enca
argos,
co
omissões, desspesas, taxas ou outros montantes
m
devidos
pe
elo CLIENTE em resultad
do da execuçção de opera
ações
prrevistas no presente Conttrato, ou em outros acesssórios
10
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deste
e, o BANCO
O poderá sempre exercer o direito de
reten
nção sobre valores
v
mobiliiários e outro
os instrumenttos
finan
nceiros regista
ados ou depossitados na Con
nta de RDIF.
5 Sistema de Indemnizaçã
ão aos Investiidores
III.15
O CLIENTE desde
e já declara ter
t tomado co
onhecimento da
existtência do Sistema de Indemnização ao
os Investidorres,
criad
do pelo Deccreto-Lei n.º 222/99, de 22 de Junh
ho,
(abre
eviadamente designado
d
por “Sistema”), com
c
o objectiivo
de ressarcir os investidores pelos dano
os sofridos em
e
conssequência da actuação do
os participanttes no Sistem
ma,
como é o caso do BANCO.
III.16
6 Contrato de
e Gestão de Carteiras
C
O diisposto no presente Contra
ato e, em esp
pecial o previssto
na presente secçã
ão, é aplicável, com as devidas adaptações,
ao Contrato
C
de Ge
estão de Carte
eiras que seja celebrado entre
o BANCO e o CLIENTE, se
em prejuízo das condiçõ
ões
partiiculares que se encontrem previstas no mesmo,
m
as quais
prevalecem.
IV PRESTAÇÃO
P
D SERVIÇOS
DE
S BANCÁRIOS ATRAVÉS DA
D
INTE
ERNET
IV.1 Objecto
1- Entende-se po
or prestação de
d serviços ba
ancários atravvés
da
Internet
(abreviadam
mente
de
esignada
p
por
“Hom
mebanking”), o serviço
o de banca electrónica
dispo
onibilizada pe
elo BANCO ao
a CLIENTE que
q
lhe permite,
atravvés do sítio
o da Intern
net www.ban
ncoinvest.pt, a
realizzação da generalidade
g
das operaçõ
ões e serviçços
comummente praticados pelo
o BANCO pelos
p
canais de
comunicação trad
dicionais e que a cada momento
m
fore
em
dispo
onibilizados pelo BANCO
O de acordo
o com as su
uas
polítticas comercia
ais e de segura
ança transaccional.
2- O CLIENTE po
oderá recorrerr ao Homeban
nking no horá
ário
que, a cada mo
omento, o BANCO tiver estabelecido e
divulgado.
3- O CLIENTE reconhece que o Hom
mebanking te
em
subja
acente meioss técnicos com
mplexos, noss quais poderrão
surgiir falhas e an
nomalias, bem
m como a neccessidade de se
procceder a manuttenção e ajustamentos, pelo
o que o BANC
CO
não pode gara
antir a operacionalidade do serviço
Hom
mebanking a todo
t
o tempo
o e não será responsável por
p
dano
os emergente
es de atraso
os e indispon
nibilidades que
q
tenham tais motivvos por fundam
mento.
4- O BANCO reserva-se o direito de não executar
operrações bancárias e de não contratar servviços ordenad
dos
pelo CLIENTE atrravés da Inte
ernet sempre que (i) a con
nta
sobre a qual a operação irá ser processa
ada não estivver
suficcientemente provisionada
p
p
para
a execuçção da operaçção
e pa
agamento doss seus custos, salvo se prreviamente tivver
sido contratado entre o BANCO e o CLIENTE um
u
desccoberto autorizado, (ii) existtirem dúvidass razoáveis sob
bre
a identificação do
d CLIENTE ou (iii) estej
eja em causa
a a
segurança das com
municações do
o sistema.
5- As
A instruções e ordens tran
nsmitidas atra
avés da Intern
net
pelo CLIENTE ao
a BANCO, produzirão efeitos
e
jurídiccos
plenos, não podendo o CLIENTE alegar a fa
alta de aposiçção
da sua assinattura em qualquer
q
documento pa
ara
incumprimento das
d
obrigaçõ
ões assumida
as por si em
e
deco
orrência da ord
dem ou instru
ução transmitiidas ao BANC
CO,
reserrvando o BA
ANCO, contu
udo, o direito
o de exigir ao
CLIE
ENTE a con
nfirmação esscrita e/ou presencial de
instrruções que tenham sido
o transmitid
das através da
Interrnet.

6-- O BANCO envidará
e
os m
melhores esforrços para execcutar,
em
m tempo rea
al, as ordenss e instruçõe
es que lhe sejam
s
tra
ansmitidas pe
elo CLIENTE, pelo que não garante o efe
ectivo
ca
ancelamento de ordens que hajam sido validam
mente
tra
ansmitidas.
7-- Independenttemente dos custos associa
ados aos meio
os de
co
omunicação utilizados
u
pelo
o CLIENTE, o BANCO co
obrará
pe
elo serviço Homebanking
H
g as comissões constante
es do
Prreçário em vig
gor.
ue não poderrão ser oposto
8-- O CLIENTE reconhece qu
os ao
BA
ANCO quaisquer erros ou d
deficiências re
esultantes do canal
de
e acesso ou do
o meio de ace
esso utilizado pelo CLIENTE
E.
9-- O BANCO não é responsável pelo incumpriment
i
to de
qu
ualquer obrig
gação emerge
ente da presente secção se o
incumprimento
o derivar de ccausas que se
ejam insuscep
ptíveis
de
e controlo pelo BANCO, nomeadame
ente em caso
os de
fo
orça maior, ta
ais como incêndios, inunda
ações, cataclissmos,
qu
uaisquer distú
úrbios de orde
em pública, ou
o quaisquer casos
fo
ortuito que surrjam em qualq
quer momento.
IV
V.2 Cookies
1-- O website www.banco
oinvest.pt utiliza cookies para
prroporcionar ao
a CLIENTE uma melho
or experiência de
na
avegação.
2-- Caso o CLIE
ENTE não con
nsinta no uso
o de cookies, pode
de
esactivá-los nas definições do seu brow
wser, sendo qu
ue tal
po
oderá afectar gravemente o funcionamento do site, não
se
endo o BANCO responsáável por erro
os ou deficiê
ências
re
esultantes da desactivação
d
d
daqueles.
IV
V.3 Acesso, se
egurança e identificação do CLIENTE
1-- A adesão do
d CLIENTE ao Homeban
nking pressup
põe a
attribuição de um número de
e adesão e de um código pe
essoal
se
ecreto (PIN) (a
abreviadamen
nte designado
os por "Código
os de
Se
egurança").
2-- Os Códigos de Segurançaa são geradoss e atribuídos pelo
BA
ANCO de accordo com um processo que garante total
co
onfidencialidade e têm carácter único,
ú
pessoal e
intransmissível, sendo o CL
LIENTE o excclusivo respon
nsável
elo bom uso
o e confiden
ncialidade de
e tais eleme
entos,
pe
ob
brigando-se a não divulgá-los a terceiros, seja a que título
fo
or, sendo da sua única, inte
eira e exclusiva responsabilidade
a utilização nã
ão autorizadaa, abusiva ou
u fraudulenta
a dos
mesmos, pela qual
q
suportaráá todos os cusstos e prejuízo
os daí
re
esultantes.
3-- O PIN pode
erá ser alterad
do pelo CLIE
ENTE, seja po
or sua
iniciativa, seja por solicitação do BANC
CO, por razõe
es de
se
egurança.
4-- O CLIENTE autoriza o BA
ANCO a proce
eder ao registo
o, em
su
uporte digita
al ou outro
o, dos ace
essos ao se
erviço
Ho
omebanking e das instru
uções ou outtras comunica
ações
effectuadas no âmbito de
este serviço, reconhecend
do a
va
alidade deste registo com
mo meio de prova
p
para effeitos
judiciais e mais reconheccendo a atrribuição da força
prrobatória pre
evista para os docume
entos electró
ónicos
de
represe
su
usceptíveis
entação
esscrita,
confforme
esstabelecido no
o Decreto-Lei n.º 290-D/99
9, de 2 de Ago
osto.
5-- O BANCO
O reserva-se o direito de adoptar outras
o
medidas comp
plementares d
de segurança que se mosstrem
ne
ecessárias.
6-- O CLIENTE obriga-se a, p
por qualquer meio
m
que tenha ao
se
eu alcance, comunicar
c
im
mediatamente ao BANCO e a
prroceder ao ca
ancelamento da faculdade
e de prestaçã
ão de
se
erviços bancá
ários pela Internet, sem
mpre que tenha
t
co
onhecimento ou suspeite do uso incorrrecto, abusivvo ou
fra
audulento de
este serviço. O CLIENTE obriga-se,
o
ainda, a
11
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form
malizar no pró
óprio dia (ou o mais cedo
o possível) esssa
comunicação por escrito, na qual
q
deverá esspecificar, tan
nto
quan
nto possível, as
a causas e as formas do uso
o anómalo.
7- O CLIENTE te
em plena con
nsciência e re
econhece que
e o
serviço Homebanking tem um
ma componente transaccion
nal
que permite a mo
ovimentação de
d activos atra
avés da Intern
net
e po
or via de Cód
digos de Segu
urança, o que
e corresponde
e a
nova
a forma de movimentação
m
o de contas bancárias e de
valorres às mesmass associadas.
IV.4 Disponibiliza
ação de inform
mação financceira
1- A informação financeira (nomeadam
mente cotações,
índicces, notícias, estudos, etc.) a que o CLIENTE
C
pode
erá
aced
der através do
o sítio de In
nternet, é dissponibilizada ao
BAN
NCO por te
erceiros, que o autoriza
am a receb
ber,
arma
azenar, proce
essar, utilizarr e difundir tal informaçção
finan
nceira. Embo
ora os fornecedores de tal informaçção
tenham sido sele
eccionados pe
elo BANCO de acordo co
om
critérios de eleva
ado nível de fiabilidade
f
e credibilidade,, o
BAN
NCO não poderá garantir a qualidade, exactidão,
e
rig
gor,
oporrtunidade e permanente actualização da informaçção
finan
nceira disponibilizada.
2- A informação financeira
f
disp
ponibilizada pelo
p
BANCO no
seu sítio na Interrnet será utiliizada pelo CL
LIENTE por sua
s
contta e risco e para fins estrritamente pesssoais, sendo
o o
CLIE
ENTE inteira
a e exclusivvamente responsável pe
elas
decissões de invvestimento ad
doptadas, nã
ão podendo o
BAN
NCO ser ressponsabilizado
o perante o CLIENTE ou
terce
eiros, por dan
nos causados por
p qualquer decisão toma
ada
e/ou
u executada com base na informa
ação finance
eira
dispo
onibilizada.
3- A disponibilização de inform
mação financeira não constitui
ou substitui,
s
de forma
f
alguma
a, o conselho
o e o recurso
o a
espe
ecialistas em investimenttos financeiros de que o
CLIE
ENTE possa necessitar para os seus investimentos,
reconhecendo o CLIENTE
C
que os mesmos implicam o rissco
de se obter rentabilidade
es variáveis, que pode
em
inclu
usivamente ser negativas, bem
b
como o risco
r
de perda
ae
não recuperação de parte ou da totalidade do capiital
invesstido.
4- A informação
o, eventuais falhas
f
da me
esma ou a sua
s
orga
anização selecctiva, não po
oderão ser em
e
caso algu
um
interrpretados com
mo um conselh
ho ou uma recomendação do
BAN
NCO relativoss à realizaçã
ão de quaisq
quer operações,
inclu
uindo compra
as, vendas ou
o a tomada de qualqu
uer
decissão de investtimento ou desinvestimentto por parte do
CLIE
ENTE.
5- O BANCO rese
erva-se o direito de, a qualq
quer momento
oe
sem aviso prévio, alterar o co
onteúdo da in
nformação ou
u a
respe
ectiva configu
uração e de suspender a su
ua difusão, be
em
como de solicita
ar ao CLIEN
NTE, caso asssim o enten
nda
nece
essário, a emisssão de decla
aração da qual conste o fim
ma
que se destina a in
nformação.
6- Em
E caso de incumprimentto do dispossto na presen
nte
Cláusula e, sem
m prejuízo de eventua
al pedido de
indemnização, o BANCO reserrva-se o direitto de impedirr o
CLIE
ENTE de aceder
a
à in
nformação fiinanceira, se
em
nece
essidade de qu
ualquer pré-avviso, com efeitos imediatos e
a títu
ulo definitivo..
IV.5 Direitos de Propriedade
P
Intelectual
1- O CLIENTE recconhece que a criação e a disponibilizaçção
pelo BANCO de serviços
s
banccários pela Intternet, envolvveu
um investimento
i
substancial po
or parte do BANCO e que os
contteúdos, dese
enhos de páginas,
p
ima
agens, gráficos,
logótipos, botões de navegaçã
ão HTML, app
plets de Java ou

Ja
avaScript, textturas, domínio
os e marcas co
onstituem cria
ações
intelectuais do BANCO ou de entidades terceiras porr este
co
ontratadas, protegidas
p
p
por direitos de proprie
edade
intelectual, direitos de aautor e afin
ns, pelo que se
co
ompromete a não praticarr qualquer actto que possa
a, nos
te
ermos da leg
gislação apliccável, constittuir uma vio
olação
de
esses direitos.
2-- O CLIENT
TE não esttá autorizado
o, seja em que
circunstância fo
or, e seja po
or que meio ou suporte for,
f
a
co
opiar, reproduzir, alterar, distribuir, divulgar,
d
difu
undir,
ve
ender, ceder,, retransmitirr ou tornar os conteúd
dos e
informação dissponibilizada através da área
á
reservad
da do
síttio do BANCO na Interne
et acessível a terceiros, com ou
se
em fins comerciais, sendo responsável perante
p
o BA
ANCO
ou
u terceiros por qualquer acto praticado em
e incumprim
mento
do
o disposto na presente Cláu
usula.
V.6 Manutençção do sistem
ma e interrupçções de acessso
IV
1-- Por imposiçã
ão de exigênccias técnicas attinentes ao se
erviço
em
m apreço, os serviços
s
do BA
ANCO conduzzirão operações de
manutenção ao sistema informático
o que pod
derão
de
eterminar a suspensão
s
pro
ovisória dos serviços
s
ou o não
accesso aos messmos, não con
nstituindo estte facto um evvento
ge
erador de resp
ponsabilidadess do BANCO.
2-- O BANCO não poderá ig
gualmente se
er responsabilizado
po
or quaisquer falhas tempo
orárias ou permanentes do
o seu
síttio na Interne
et resultantes da actuação de terceiros ou
o de
ou
utros serviços subscritos pe
elo próprio CLIENTE.
3-- O CLIENTE é responssável pelo acesso
a
à Inte
ernet,
re
espectiva ligaçção, condiçõe
es de segurançça e características
té
écnicas de tra
ansmissão e p
protecção antiivírus nos sisttemas
de
e comunicaçõ
ões utilizadoss para o accesso aos serrviços
ba
ancários pela Internet.
V.7 Alteração ou cancelamento dos serv
viços
IV
1-- O BANCO poderá
p
alterar as condiçõe
es de prestaçã
ão do
se
erviço Homebanking sem q
qualquer comu
unicação prévvia ao
CL
LIENTE.
2-- Sem preju
uízo do disp
posto no número anterio
or, a
prrestação do serviço
s
Home
ebanking pode ser cancela
ada a
to
odo o tempo pelo CLIENT
TE, mediante comunicação
o por
esscrito ao BANCO.
3-- Os serviços poderão, aind
da, ser livremente cancelad
dos, a
títtulo definitivo
o ou provisório
o pelo BANCO
O, caso do seu uso
re
esulte uma vio
olação do disposto na pressente secção, bem
co
omo quando haja fundadaa razão para suspeitar qu
ue os
prrotocolos de segurança attinentes a estte serviço ten
nham
sid
do violados ou o BANCO
O não disponha de cond
dições
té
écnicas para prestar os serviiços acima discriminados.
4-- O acesso do
o CLIENTE ao
o serviço Hom
mebanking po
oderá
se
er temporária ou definitivam
mente cancela
ado sempre que (i)
o CLIENTE não
o cumpra as o
obrigações que
e para si deco
orrem
da
a presente seccção, (ii) o CL
LIENTE não cumpra
c
com outras
o
ob
brigações, se
eja qual forr a respecttiva fonte (legal,
(
re
egulamentar ou contratuaal), relevante
es no âmbito
o da
re
elação estabele
ecida com o B
BANCO, ou (iii) o CLIENTE ou o
BA
ANCO, no seu exclusivo crritério, consid
derem não esttarem
re
eunidas as con
ndições de seg
gurança necessárias.
5-- Em todo o caso, não poderã
ão ser assaccadas
re
esponsabilidad
des recíproccas entre as Partes pelo
ca
ancelamento dos serviços com ba
ase nos te
ermos
esstabelecidos na
n presente Cláusula.
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V. CONDIÇÕES
C
GERAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
OS
DE PAGAMENTO
P
O
V.1 Âmbito
Â
1-O presente cap
pítulo regula a prestação de serviços de
paga
amento pelo BANCO
B
ao CL
LIENTE nos te
ermos e para os
efeittos do dispossto no Regim
me Jurídico dos
d
Serviços de
aprovado pe
Paga
amento e de
d
Moeda Electrónica,
E
elo
Decrreto-Lei n.º 31
17/2009, de 30
3 de Outubro
o.
2- Os
O serviços de pagamento prestados
p
pelo
o BANCO fica
am
sujeitos ao dispossto nas Condiições Gerais, excepto no que
q
for especialmente
e
regulado no presente Capíítulo.
3- O BANCO e o CLIENTE nã
ão poderão ce
elebrar qualqu
uer
acordo limitativvo de desp
pesas para utilização de
instrrumentos de pagamento.
p
S
e op
perações de pagamento
V.2 Serviços
1- O BANCO poderá prestar ao CLIENT
TE, que pode
erá
actua
ar na qualida
ade de ordena
ante e/ou de beneficiário, os
seguintes serviçoss de pagame
ento, associad
dos à Conta de
DO, a qual será considerado para
p
o presen
nte efeito com
mo
Contta de Pagamentos:
a) Re
ealização de transferências bancárias;
b) Depósitos e levvantamentos em
e numerário; e
c) Emissão e dissponibilização
o de Cartão de Pagamento,
quan
ndo acordado entre o BANC
CO e o CLIEN
NTE.
2- O disposto no presente Cap
pítulo abrange
e unicamente as
operrações de pagamento
p
in
ntrabancárias, interbancárrias
nacio
onais e interrbancárias tra
ansfronteiriçass para e/ou de
conttas de Pagam
mento sedeada
as em Estado
os Membros da
Uniã
ão Europeia e realizadas em
m Euros.
V.3 Identificador único para
a execução de ordens de
paga
amentos
1- Após
A
a aberturra de Conta de DO, o BAN
NCO comunica
ará
ao CLIENTE
C
os dados relativvos aos seus identificadores
único
os, designada
amente, o número de co
onta, o NIB, o
IBAN
N, o BIC e o SW
WIFT.
2- Pa
ara que o CLIENTE possa realizar
r
operaçções para outras
Conttas de Pagam
mento, o CLIENTE deverá transmitir ao
BAN
NCO o identificador único do
d beneficiário
o.
3- O CLIENTE deverá informar o seu identificador único
para que possa
a ser beneficiário de uma ordem de
paga
amento.
O
de Pa
agamento
V.4 Ordens
1- As
A instruções dadas
d
pelo CL
LIENTE ao BA
ANCO seguem
mo
defin
nido nos núme
eros 7 a 13 do
o Capítulo I.5..
2- O momento da
d recepção da
d instrução coincide com
m o
mom
mento em que
e a mesma é transmitida
t
pe
elo CLIENTE ou
atravvés deste é re
ecebida pelo BANCO
B
(se essta instrução for
dada
a em dia não útil ou após as
a 15 horas de
e um dia útil, só
se considera rece
ebida pelo BA
ANCO no dia útil seguinte,
apóss as 8horas e 30minutos). Concretament
C
te, para o efeito
conssidera-se dia útil qualquer dia entre segunda-feira
a e
sexta
a-feira, desde que não seja feriado.
3- O CLIENTE po
oderá ainda re
etirar a ordem de pagamento,
mediante comunicação escrita
a dirigida ao
o BANCO, ca
aso
esta não tenha ain
nda sido receb
bida pelo BAN
NCO.
4- Uma
U
operação
o de pagamen
nto iniciada pelo
p
beneficiá
ário
(ou através deste
e) não pode ser revogada
a pelo CLIEN
NTE
depo
ois de ter sido
o comunicado
o ao beneficiá
ário essa orde
em
ou o consentimen
nto à execução
o da operação
o de pagamentto.
5- Se
e o CLIENTE e o BANCO tiiverem acorda
ado na execuçção
da ordem
o
numa determinada
d
d
data,
a ordem
m de pagamen
nto
pode
erá ainda ser revogada até ao final do dia útil anterior a
essa data.

e
as instruções da
adas pelo CLIE
ENTE
6-- O BANCO executará
de
entro dos pra
azos usualme
ente estabelecidos pela prática
ba
ancária para cada tipo d
de operação (disponível como
c
In
nformação Com
mplementar aanexa ao Preççário acessível pelo
CL
LIENTE no síttio de www.baancoinvest.pt)).
abilidade do BANCO pe
ela execução das
V..5 Responsa
op
perações de pagamento
p
1-- Cabe ao BAN
NCO executarr correctamente as operaçõ
ões de
pa
agamento dad
das pelo CLIENTE, ou envidar os melhores
essforços para rastrear uma operação de pagamento
o não
exxecutada ou incorrectam
mente execu
utada dada pelo
CL
LIENTE e notiificar o mesmo
o dos resultad
dos obtidos.
2-- Se o BANCO
O conseguir p
provar a execução da ordem de
pa
agamento dada pelo CLIE
ENTE, a resp
ponsabilidade pela
exxecução corre
ecta da operaação de paga
amento peran
nte o
be
eneficiário cab
berá ao prestaador de serviços de pagam
mento
do
o mesmo.
3-- Caso a respo
onsabilidade p
pela não execução ou incorrrecta
exxecução da orrdem caiba ao
o BANCO, estte deve reemb
bolsar
o CLIENTE, se
em atrasos injustificados, do montantte da
op
peração de pa
agamento não
o executada ou
o incorrectam
mente
exxecutada, e se
e for caso dissso, repor a Co
onta de Pagam
mento
de
ebitada na situação em que
e estaria se nã
ão tivesse oco
orrido
a execução inco
orrecta da ope
eração de pag
gamento.
4-- O BANCO é igualmente responsável perante
p
o CLIE
ENTE
po
or quaisquer encargos cuja responsabillidade lhe ca
aiba e
po
or quaisquer juros a que o CLIENTE esteja sujeito
o em
co
onsequência da
d não execução ou execu
ução incorrecta da
op
peração de pa
agamento.
V..6 Alterações e denúncia
1-- O BANCO comunicará,
c
co
om um pré-av
viso de dois meses,
m
ass alterações que
q
forem pro
opostas às Co
ondições Gera
ais de
Prrestação de Serviços de Paagamento pre
evistas no presente
Ca
apítulo, por mensagem
m
no
o extracto da Conta de DO ou
po
or qualquer ou
utro meio pre
evisto na Cláussula I.5.
2-- As referidas alterações entrarão em vigor findo o prazo
re
eferido em 1.. supra. Não obstante, co
onsidera-se que
q
o
CL
LIENTE aceito
ou as alterações propostas pelo BANCO caso
esste não notifiq
que o BANCO
O de que não as aceita anttes da
en
ntrada em vigo
or das mesmaas.
3-- O CLIENTE
E poderá denunciar imed
diatamente e sem
en
ncargos as prresentes Cond
dições Gerais antes da en
ntrada
em
m vigor das alterações prop
postas pelo BA
ANCO.
4-- As alteraçõe
es das taxas de
e juro ou de câmbio podem
m ser
effectuadas ime
ediatamente, sem pré-av
viso ao CLIE
ENTE,
de
esde que resultem de taxxas de juro ou
o de câmbiio de
re
eferência ou desde que sejaam mais favorráveis ao CLIE
ENTE.
Não obstante, o BANCO comunicará tais
t
alteraçõe
es ao
CL
LIENTE no mê
ês seguinte à introdução de
e tais alterações.
5-- O BANCO pode por su
ua exclusiva iniciativa cesssar a
prrestação de qualquer
q
serviiço de pagam
mento previsto
o em
V..2 supra, deve
endo para o efeito notifica
ar o CLIENTE
E com
um
m pré-aviso de
d 2 meses so
obre a data em que a denúncia
irá
á produzir efe
eitos. Igualmente, o CLIENT
TE pode denu
unciar
ass presentes Condições Gerrais de Serviços de Pagamento,
de
esde que nottifique o BAN
NCO com um
m pré-aviso de
e um
mês sobre a datta em que a d
denúncia irá produzir efeitos.
V..7 Encargos
facturados pelo
Os encargos regularmente
r
p
BANCO pela
prrestação de se
erviços de pag
gamento, conforme Preçário em
vig
gor, são ap
penas devido
os pelo CL
LIENTE na parte
prroporcional ao
o período decorrido até à data de cesssação
do
o presente Co
ontrato, sendo que se taiss encargos tivverem
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sido pagos antecip
padamente pe
elo CLIENTE, este terá direito
ao reembolso parcial da mesm
ma, proporcio
onal ao perío
odo
ainda não decorrid
do.
VI. CARTÕES
C
BAN
NCÁRIOS
VI.1 Conceito e Propriedade
P
1- Os
O cartões ba
ancários emittidos pelo BANCO são sua
s
prop
priedade, consstituindo meios de pagamento pessoaiss e
intra
ansmissíveis, com
c
utilização
o nacional e/o
ou internacion
nal
conssoante o respe
ectivo escopo..
2- Os
O cartões ba
ancários encon
ntram-se asso
ociados à Con
nta
de DO
D
do CLIE
ENTE, na qual são reflecctidos todos os
movimentos efecttuados com aq
queles.
VI.2 Emissão
1- Os
O cartões bancários são emitidos em nom
me do CLIENT
TE,
confforme constan
nte infra.
2- Se
empre que a Conta de CO disponha de vários titulares,
deve
erá a forma de movimentação da Conta
a de DO atravvés
do cartão
c
bancárrio ter-se porr solidária, se
em prejuízo das
d
regra
as de movimentação inicialmente estabe
elecidas.
3- A emissão de cartões
c
bancá
ários estará se
empre sujeita ao
pedido prévio por parte do CL
LIENTE e condicionada à sua
s
apro
ovação por parrte do BANCO
O.
4- O CLIENTE poderá a todo o momento requererr a
emisssão de cartõe
es bancários ad
dicionais, em nome de outras
pessoas, assumin
ndo plena responsabilida
r
ade perante o
BAN
NCO por tod
das as utilizzações efectuadas com os
mesm
mos.
VI.3 Validade
1- Os
O cartões ban
ncários têm o prazo de validade que neles
se encontra
e
consignado, find
do o qual não
n
podem ser
s
utilizzados.
2- O BANCO procederá à renovação do cartão bancá
ário
cadu
ucado, desde que o CLIENTE não se oponha a esssa
reno
ovação até 60
0 (sessenta) dias antes do termo do pra
azo
de va
alidade acima
a referido.
3- O direito de
e utilização do cartão bancário
b
cadu
uca
iguallmente em ca
aso de morte, interdição ou
u inabilitação do
respe
ectivo titularr, devendo nesse
n
caso os herdeiros ou
repre
esentantes leg
gais do titular proceder à su
ua devolução ao
BAN
NCO.
VI.4 Anuidade
1- O CLIENTE pa
agará ao BAN
NCO, nos term
mos do Preçá
ário
em vigor,
v
a anuid
dade que resulte devida pe
ela emissão e//ou
reno
ovação dos carrtões bancário
os que haja co
ontratado.
2- A anuidade só é devida pelo CLIE
ENTE na parte
prop
porcional ao período
p
decorrido até à da
ata de cessaçção
do presente Con
ntrato; se a anuidade tiver
t
sido pa
aga
antecipadamente pelo CLIEN
NTE, este terá direito ao
reem
mbolso parcial da mesma, proporcional
p
a período ain
ao
nda
não decorrido.
3- O BANCO rese
erva-se ao dire
eito de cobrarr, nos termos do
Preçário em vigor, um monta
ante devido pela
p
emissão de
novo
o cartão bancá
ário, seja em substituição de
d cartão que se
enco
ontre em mau estado, seja por esquecim
mento do códiigo
pessoal secreto (P
PIN) anteriorm
mente determinado.
VI.5 Cancelamentto do cartão bancário
1- O BANCO pod
derá, a todo o momento e sem pré-avisso,
canccelar o cartão bancário, sem
mpre que o CLIENTE:
a. Não liquide qu
uaisquer quantias que resultem devidas ao
BAN
NCO, quer em
m virtude da utilização
u
de cartão
c
bancárrio,
querr em função de incumprime
ento do presente Contrato ou

de
e quaisquer outros contratos que hajja celebrado com
aq
quele;
b. Promova uma
u
utilizaçãão abusiva do
d cartão ou
u, de
qu
ualquer modo
o, permita que
e terceiros o utilizem;
u
c. Incumpra co
om qualquer obrigação por si subscritta ao
ab
brigo do prese
ente Contrato;
d. Altere a resspectiva situaação profissional ou econó
ómica
po
or forma que
e, no exclusivo entendimento do BAN
NCO,
im
mpeça, condicione ou lim
mite, ou sejja susceptíve
el de
im
mpedir, condiccionar ou limitar, a capacid
dade de satisfação
da
as suas obriga
ações perante o BANCO;
e. Ocorra a apresentação (p
pelo próprio ou
o por terceirros) à
insolvência ou se
s verifiquem os respectivos pressuposto
os.
2-- O CLIENTE poderá a todo o momento
o cancelar o cartão
c
ba
ancário, para o efeito renu
unciando à re
espectiva utilizzação
mediante com
municação p
por escrito ao BANCO
O e
re
estituindo-lhe o cartão banccário.
3-- O cancelam
mento a que se reporta o número antterior
ap
penas produzirá efeitos quando to
odas as qua
antias
de
ecorrentes de, ou relacionaadas com a utilização do cartão
c
ba
ancário, se encontrarem inttegralmente liquidadas.
a
VII.6 Segurança
1-- Para evitar o uso fraudulento dos carrtões bancário
os, os
tittulares dos cartões
c
deverãão assiná-los logo após a sua
re
ecepção, mesm
mo não tendo
o o propósito
o de os utilizar de
im
mediato e o PIN atribuído d
deverá ser man
ntido secreto.
2-- O titular do cartão deve tomar todas
t
as medidas
ad
dequadas para
a garantir a se
egurança do cartão
c
e respe
ectivo
PIN, nomeadam
mente:
a. Não permitirr a utilização d
do seu cartão por terceiros;
b. Não transmittir o seu PIN a terceiros;
c. Memorizar o PIN, abstend
do-se de anottá-lo, guardá-lo ou
re
egistá-lo de uma
u
forma qu
ue possa ser inteligível ou
u em
local acessível a terceiros; e
d. Não registar o PIN, no caartão ou em algo
a
que guard
de ou
tra
ansporte conjuntamente co
om o cartão.
3-- O titular, de modo a evvitar o uso frraudulento do
o seu
ca
artão bancário
o, deverá tomaar as seguintes precauções:
a. Utilizar preferencialmente o cartã
ão bancário em
esstabelecimentos cujos com
merciantes uttilizem proto
ocolos
se
eguros;
b. Evitar enviar os seus dados pessoais via e-mail.
4-- Caso não sejjam tidas em consideração as recomenda
ações
de
e segurança referidas
r
suprra, o titular do
d cartão ban
ncário
qu
ue lhe haja dado
d
causa se
erá responsáv
vel pelos prejjuízos
qu
ue as operações que venham a ser efectu
uadas na sequência
de
e violações da
d política de
e segurança venham a ca
ausar,
ob
brigando-se o CLIENTE a manter o BANCO inde
emne
re
elativamente a qualquer daano decorren
nte ou relacio
onado
co
om a violação da política de
e segurança.
5-- O BANCO poderá
p
a qualquer momen
nto, e sem inccorrer
em
m qualquer re
esponsabilidad
de para com o CLIENTE, re
ecusar
qu
ualquer opera
ação sempre que tal deco
orra de razõe
es de
prrotecção ao CLIENTE ou ligadas ao sistema
a de
au
utorizações de
e pagamento.
6-- O BANCO reserva-se o direito de cancelar o cartão
c
ba
ancário sem pré-aviso,
p
sub
bstituindo-o por
p um novo, com
no
ova numeraçã
ão, sempre q
que tal deco
orra de razõe
es de
prrotecção ao CLIENTE
C
ou ligadas ao sisttema operativvo de
ca
artões, não im
mplicando essa substituiçã
ão qualquer custo
ad
dicional para o CLIENTE, salvo se decorrente
d
de ou
re
elacionada co
om violação culposa, por parte deste, das
prresentes condições contratu
uais.
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VI.7 Utilização
1- Os
O cartões permitem ao seu
u titular a aquisição de bens e
serviços, bem com
mo o levantam
mento de din
nheiro em tod
dos
os estabelecimen
e
tos bancárioss e máquinas de pagamen
nto
dos sistemas Multibanco,
M
bem como dos sistem
mas
interrnacionais
de
pagame
ento
que
hajam
sido
convvencionados. As comissõ
ões aplicadass às diferenttes
operrações encontram-se expresssas no Preçárrio em vigor.
2- Todas
T
as operrações efectuadas com reccurso ao carttão
banccário serão debitadas
d
na
a Conta de DO associad
da,
enco
ontrando-se naturalmente condicionadas
c
s ao saldo enttão
existtente, bem co
omo aos limites máximos impostos pelos
sistemas em vig
gor no mo
omento. Se efectuados no
estra
angeiro com recurso a acordo para
a emissão co
om
entid
dade gestora de rede internacional de pagamentos,
p
t
tais
movimentos serão
o igualmente contabilizado
os na Conta de
DO.
VI.8 Regras Operrativas
1- Pa
ara adquirir bens ou serviço
os através de cartão bancárrio,
deve
erá o respe
ectivo titularr (i) apresentar o carttão
devid
damente assin
nado, (ii) con
nferir e assina
ar as facturas ou
comprovativos ap
presentados pelos estabe
elecimentos em
e
confformidade com
m os formulá
ários da entid
dade gestora de
sistemas internacionais de paga
amento, e gua
ardar uma cóp
pia,
(iii) identificar-se quando
q
tal for solicitado e (iv) fazer uso do
PIN em todos os terminais de
e pagamento automático que
q
perm
mitam essa forma
f
de au
utenticação, ou em outras
circu
unstâncias em que tal lhe se
eja solicitado.
2- Em todo o tip
po de operaçõ
ões disponibilizadas que não
n
mente consag
gradas no pre
esente Contra
ato,
estejjam expressam
serão
o obrigatórias todas as med
didas de segurrança requerid
das
nessa
a mesma operação quer a operação em
e apreço seja
dispo
onibilizada pe
elo BANCO, quer por qua
alquer entida
ade
gesto
ora de sistemas internaccionais de pagamento
p
co
om
acordo da qual o BANCO emita
a cartões banccários.
3- O CLIENTE, co
omo de resto o titular de cartão bancá
ário
decla
ara manter o BANCO ind
demne por qu
ualquer prejuízo
que para si decorrra em conseq
quência da não execução ou
execcução defeituo
osa de uma operação imp
putável ao mau
m
funcionamento da
a máquina ou
u terminal de
e pagamento no
qual o cartão banccário se encon
ntre a ser utilizado.
4- De
D igual modo
o, o BANCO não poderá ser considera
ado
respo
onsável por qualquer
q
prejuízo causado
o por uma fallha
técnica do sistema, se desta tiver sido dado
o conhecimen
nto
ao titular através de
d mensagem
m escrita no vissor do aparelh
ho,
ou desde
d
que ela decorra de fa
actos concreto
os e notórios ao
utilizzador comum.
VI.9 Perda ou Roubo
1- Em caso de pe
erda, extravio
o, falsificação, roubo ou furto
do cartão,
c
bem como
c
nos casos de utilizaçção indevida ou
incorrecta do carttão, o titular obriga-se
o
a avisar de imedia
ato
o BA
ANCO, bem co
omo sempre que
q ocorram transacções não
n
autorizadas, erross ou irregula
aridades relaccionadas com
m a
utilizzação do cartã
ão.
2- Os
O avisos referidos no núme
ero anterior de
everão ainda ser
s
conffirmados nas 48 horas possteriores, med
diante envio de
comunicação para
a o efeito diirigida ao BA
ANCO por ca
arta
regisstada, acom
mpanhada dos
d
seguinte
es elementos,
conssoante
apliccável:
(i)
identificação
o
do
carttão
(denominação e número),
n
(ii) data
d
da última utilização, (iii)
(
data e hora aproximada da pe
erda ou furto
o do cartão, (iv)
(
cópia
a da particiipação às autoridades policiais
p
ou de
invesstigação e (v) eventual iden
ntificação das transacções não
n
autorizadas, erro
os ou irreg
gularidades resultantes da
utilizzação do ca
artão, fazend
do naturalme
ente prova da

re
ealização das diligências de
evidas nos te
ermos da presente
Clláusula.
3-- Após recep
pção da nottificação indiicada no número
an
nterior, o BAN
NCO accionará os mecanism
mos necessários ao
im
mpedimento do
d uso abusivo
o e fraudulentto do cartão.
VII.10 Limites de
d Responsab
bilidade
No caso de perrdas resultanttes de operações de pagam
mento
nã
ão autorizadass realizadas an
ntes da comun
nicação referid
da na
Clláusula anterio
or, o CLIENTE
E suportará:
a. As perdas de
entro do limitte do saldo disponível na data
d
e
ho
ora em que fo
oi realizada a operação, atté ao montante de
EU
UR 150,00 (ce
ento e cinque
enta euros), se
e as mesmas forem
f
re
elativas a op
perações de pagamento não autorizzadas
re
esultantes de perda, roub
bo ou aproprriação abusivva do
ca
artão, salvo no
o caso de negligência grave
e do CLIENTE,, caso
em
m que este suportará
s
as perdas até ao
a limite do saldo
disponível aind
da que superriores a EUR 150,00 (cen
nto e
cinquenta euros).
b. As perdas na totalidade, se as mesma
as forem devidas a
acctuação fraudulenta ou ao incumprimen
nto deliberado
o das
ob
brigações eme
ergentes das p
presentes cond
dições gerais.
VII.11 Bloqueio
o do Cartão
1-- O BANCO re
eserva-se o direito de bloquear a utilizaçção do
ca
artão por motivos que se re
elacionem com
m:
a. A segurança do cartão; e
b. A suspeita de utilização n
não autorizada
a ou fraudulen
nta do
ca
artão.
2-- No caso refe
erido no núme
ero anterior, o BANCO info
ormará
o CLIENTE, por escrito, do bloqueio da utilização
u
do cartão
e da respectiva
a justificação, se possível antes de bloqu
uear o
ca
artão ou, o mais
m
tardar, im
mediatamente
e após o bloq
queio,
sa
alvo se tal info
ormação não p
puder ser presstada por razõ
ões de
se
egurança objectivamente fu
undamentadass ou se for pro
oibida
po
or outras disposições legaiss aplicáveis.
3-- Logo que de
eixem de se vverificar os motivos que levaram
ao
o bloqueio, o BANCO desb
bloqueará a utilização do cartão,
c
ou
u substituirá o mesmo por u
um novo cartã
ão.
ndações de Se
egurança
VII.12 Recomen
O CLIENTE devverá respeitar as recomendações de segu
urança
de
e utilização do
os cartões que, em cada momento,
m
lhe forem
divulgadas pelo
o BANCO.
VIII. PRAZO, RE
ESOLUÇÃO E FORO
VIII.1 Prazo e Resolução
R
1-- O presente Contratto é celeb
brado por prazo
indeterminado,, podendo serr resolvido por qualquer um
ma das
artes, mediante pré-aviso escrito, com 30 (trinta) dias de
Pa
an
ntecedência, sem
s
prejuízo do cumprime
ento das obrig
gações
de
ecorrentes de operações já executadas ou em curso.
2-- A resoluçã
ão do presente Contratto implica: (i) o
en
ncerramento da
d Conta de D
DO e de quaisquer contas a esta
asssociadas; (ii)) o cancelam
mento de to
odos os meio
os de
pa
agamento disponibilizad
d
os; (iii) a obrigação
o de
re
egularização imediata de
e quaisquer saldos neg
gativos
ve
erificados na Conta de DO e em quaisquer contas
c
asssociadas; (ivv) o reembo
olso antecipa
ado de qua
aisquer
de
epósitos a prrazo ou outrras aplicaçõess financeiras, (v) o
ve
encimento ime
ediato de todas obrigaçõess de que o CLIIENTE
se
eja devedor perante o BAN
NCO, e (vi) a liquidação in
ntegral
do
os activos de
epositados ou inscritos na
n Conta de RDIF
independentem
mente das condições de mercado.
3-- Na eventualidade de o presente Contrato
C
vir a ser
re
esolvido por in
niciativa do C
CLIENTE, nos termos do nú
úmero
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anterior, deverá o mesmo envviar comunica
ação escrita para
p
Av. Eng.º
E
Duarte Pacheco, Torrre 1, 11.º, 107
70-101 Lisboa
a, e
defin
nir, na com
mpetente com
municação, o destino dos
even
ntuais saldos existentes na
a Conta de DO, bem como a
sua forma
f
de liquiidação.
4- Após
A
a comun
nicação de ressolução do prresente Contrrato
pelo BANCO, deverão ser levvantados todo
os os valores em
depó
ósito. Caso o CLIENTE não proceda a essse levantame
ento
a Conta
C
de DO poderá passar a ser debita
ada,
perio
odicamente, por despesas em conforrmidade com
m o
Preçário em vig
gor. Caso o CLIENTE não proceda ao
respe
ectivo levanttamento num
m prazo de 30
3 dias após a
resollução, o BA
ANCO encerrrará a conta
a, enviando ao
CLIE
ENTE um cheq
que bancário com o valor corresponden
nte,
dedu
uzido de eventuais encargos previstos no
o Preçário.
5- Na
N eventualidade de existirem quaissquer operaçções
pend
dentes, desig
gnadamente, ordens, tra
ansferências ou
depó
ósitos por con
ncluir, das qua
ais possam em
mergir créditoss ou
débitos a lançar na
n Conta de DO,
D a resoluçã
ão não produzirá
quaissquer efeitoss até que oss movimento
os em causa se
enco
ontrem conclu
uídos.
6- Uma
U
vez maniffestada por qualquer das Partes
P
a intenção
de ser
s resolvido o presente Contrato, o BANCO pod
derá
recussar a realizaçã
ão de quaisqu
uer operaçõess solicitadas pelo
p
CLIE
ENTE.
VII.2
2 Resolução por
p incumprim
mento
1- Na
N eventualida
ade da violaçção de alguma
a das obrigaçções
legaiis ou decorre
entes do presente Contra
ato, a parte não
n
faltosa poderá, un
nilateralmente
e e mediante um pré-aviso
o de
dez dias proceder à resolução
o do mesmo, ficando a pa
arte
faltosa investida na obrigação de indemnizzar a outra pa
arte
pelos danos resulttantes da viola
ação.
2- Se
em prejuízo de
d quaisquer outros direito
os que lhe sejjam
confferidos por lei, pelas pre
esentes Cond
dições Geraiss e
demais documen
ntação contrratual aplicávvel, o BANCO
pode
erá resolver as
a presentes Condições
C
Gerais, com efeitos
imed
diatos, sempre
e que se verifique:
(i) A soma dos montanttes depositados na Conta de
DO e doss valores mobiliários regista
ados na Conta
a de
RDIF sã
ão inferiores ao montan
nte mínimo de
abertura de conta, con
nstante no Pre
eçário;
(ii) Encerram
mento da Contta de DO;
inexactidão
(iii) Falsidade
e,
incompletude,
ou
incorrecçção de quaissquer dados fornecidos pelo
p
CLIENTE para efeitos de celebração
o e execução das
presentess Condiçõess Gerais ou
u de qualq
quer
operação
o nelas contem
mplada;
(iv) Incumprimento pelo
o CLIENTE de qualq
quer
obrigação
o emergente das Condições Gerais ou de
demais documentaçã
ão contratuall assinada pelo
p
CLIENTE;
(v) Inactivida
ade da Contta de DO por
p
um perío
odo
superior a 24 meses;
(vi) A existê
ência de um
u
plano de pagamento
à
homologado
judicia
almente,
apresentação
insolvênccia ou a de
eclaração de insolvência do
CLIENTE;
(vii) O BANCO
O suspeite qu
ue a relação de negócios ou
u as
operaçõe
es instruídas pelo CLIENT
TE possam esstar
relaciona
adas com a prática de um crime de
branquea
amento de capitais ou de financiamento
f
o ao
terrorismo.
VII.3
3 Regime regu
ulador
O prresente Contrrato e, bem assim,
a
todas as
a obrigações de
ou
natureza
contra
atual
do
mesmo
e
emergentes

exxtracontratual dele decorre
entes ou com
m ele conexion
nadas,
esstão sujeitas às normas de direito ma
aterial da república
po
ortuguesa, desconsiderando
o-se assim qu
uaisquer norm
mas de
co
onflito eventu
ualmente apliccáveis e que possam resulttar no
re
eenvio para ou
utras jurisdições ou sistema
as jurídicos.
VIII.4 Foro
1-- Sem prejuízzo dos números seguintes, para as que
estões
de
ecorrentes ou relacionadas com a interpretação
i
e/ou
exxecução do presente
p
Conttrato ou de qualquer dass suas
clá
áusulas, acord
dam as Partess em submeter os litígios a que
re
espeite aos tribunais comp
petentes da Comarca
C
de Lisboa,
L
co
om expressa exclusão de qu
uaisquer outro
os.
2-- Pelo presen
nte fica o CLIIENTE expresssamente advvertido
qu
ue o sistema de
d mediação cconstante de III.15.
I
supra in
ntegra
a rede FIN NE
ET e de que, por essa via
a, pode recorrrer ao
Departamento de Apoio ao
o Investidor e Comunicação da
Co
omissão do Mercado de Valores Mobiliários,, um
mecanismo
d
de
resoluçãão
alternattiva
de
litígios
tra
ansfronteiriço
os.
3-- O BANCO desde
d
já acord
da em submetter todos os litígios
ev
ventualmente emergentes d
deste Contrato
o ou com o mesmo
m
re
elacionados ao
a Centro d
de Arbitragem
m da Câmara de
Co
omércio e In
ndústria Portuguesa (Centtro de Arbitragem
Co
omercial) ou do Centro d
de Arbitragem
m da Universsidade
Ca
atólica Portug
guesa, ambos à escolha do CLIENTE, parra que
oss mesmos sejam definitivaamente resolv
vidos por recu
urso a
arrbitragem e no
os termos doss respectivos regulamentos.
VIII.5 Língua ap
plicável e acesso à informa
ação e condiçções
1--Nas comuniccações e inforrmações relattivas ao Contrato e
ao
os serviços prestados
p
ao abrigo do mesmo
m
deverrá ser
uttilizada a líng
gua portuguesa, salvo con
nvenção escritta em
co
ontrário.
2-- No caso do CLIENTE prettender recebe
er cópia dos termos
e condições orra assinados, poderá o CL
LIENTE requerer os
mesmos através dos meios de comunicaçção acordados com
o BANCO, devvendo especificar se os pre
etender receber em
su
uporte papel ou
o em qualque
er outro suporte duradouro
o.
VIIII. DADOS PESSOAIS
VIIII.1 Responsável pelo trattamento
1-- O Banco In
nvest S.A., é o Responsáve
el pelo Tratam
mento
do
os dados pessoais
p
refe
erentes ao CLIENTE, seu(s)
re
epresentante(ss) ou beneficiiário(s) efectiv
vo(s) (em con
njunto
de
efinidos como
o TITULARES
S DOS DADOS). Os contactos
sã
ão: Av. Engen
nheiro Duarte
e Pacheco, To
orre 1, 11.º Andar,
A
10
070-101 Lisbo
oa, 213 821 7
700, welcome@bancoinvesst.pt.
2-- O BANCO nomeou um
m Encarregado
o de Protecçã
ão de
Dados. Os conttactos são: Avv. Eng. Duarte
e Pacheco, To
orre 1,
11
700;
1.º
andar,
1070-101
Lisboa,
213
2
821
dp
po@bancoinvvest.pt.
VIIII.2 Tratamento de dadoss pessoais
1-- Os dados pe
essoais serão tratados nos termos da Política
de
e Privacidade, disponível em
m www.banco
oinvest.pt.
2-- Os dados pessoais serão necessários para
p
a prosse
ecução
da
as seguintes finalidades e nas seguintes situações:
s
- Celebração e execução do
o presente co
ontrato de abertura
de
e conta e co
ontrato de in
ntermediação financeira para
p
o
re
egisto, depósito e ordens sobre instrum
mentos financceiros,
be
em como pa
ara a prestaçção dos serv
viços ou pro
odutos
co
omplementare
es que sejam
m necessários à execuçã
ão do
co
ontrato;
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- Cu
umprimento de
d obrigaçõess legais a qu
ue o BANCO se
enco
ontra sujeito
o enquanto instituição de crédito e
interrmediário fin
nanceiro, tais como: i)) combate ao
branqueamento de capitais e ao fin
nanciamento ao
terro
orismo; ii) rep
portes a entid
dades públicass; iii) tratamento
de reclamações; iv) cumprrimento de obrigações de
inforrmação fiscal (ex. FATCA, CRS);
C
v) análisse da experiên
ncia
e conhecimentos em produtoss de investime
entos e perfil de
invesstidor;
- Pro
ossecução de interesses leg
gítimos do BANCO, tais com
mo:
i) garantia da segu
urança das red
des, sistemas e infra-estrutu
uras
tecnológicas e in
nformáticas; ii) prevenção e detecção de
fraud
des; iii) gestão
o de processo
os (ex. reclama
ações, acçõess de
recuperação de crédito,
c
contencioso, etc.); iv) exercício de
direitos legais em
m caso de litígios judicia
ais; v) envio de
comunicações comerciais, por
p
qualquerr canal, so
obre
prod
dutos e serviçços oferecidoss pelo BANCO
O e que posssam
ser do
d interesse dos TITULAR
RES DOS DA
ADOS por serrem
simillares aos que já tiverem sido contra
atados junto do
BAN
NCO, desde que
q
os TITUL
LARES DOS DADOS não se
tenham oposto ao
o tratamento dos dados para este efeito;; vi)
dese
envolvimento de produtoss e serviços; vii) avaliação
o e
monitorização da qualidade de serviço; ou
- Se
e para outra finalidade, quando
q
os TITULARES
T
D
DOS
DAD
DOS tenham dado
d
o seu consentimento ao
a tratamento
o.

op
posição, limita
ação do seu ttratamento e à portabilidad
de dos
da
ados, nos te
ermos melho
or detalhado
os na Políticca de
Prrivacidade.
3-- O exercício
o dos direitoss referidos no número an
nterior
de
everá ser efecctuado atravéss de comunica
ação por escrrito ao
En
ncarregado de
d Protecção de Dados para os contactos
identificados em
m VIII.1.
4-- Os TITULAR
RES DOS DA
ADOS têm direito a apresentar
re
eclamação junto da autoridaade de contro
olo competentte.

VIII.3 Destinatáriios dos dadoss
O dados pe
essoais destin
nam-se a ser tratados pelo
p
1- Os
BAN
NCO;
2- O BANCO pod
derá transmitir os dados a outras entida
ades
nas seguintes
s
situa
ações:
- Enttidades Públiccas, para cumprir com disposições legaiss ou
regulamentares;
- Ou
utras instituiçções de crédito e de servviços financeiros,
para a execução de
d ordens ou pedidos
p
dos Clientes
C
ou para a
presttação de serviços ou prrodutos com
mplementares ou
análo
ogos aos conttratados;
de serviços do BANC
- Prestadores
P
CO, tais co
omo
forne
ecedores de software, entidades que façam parte do
grup
po empresariall do Banco, en
ntidades que prestem serviiços
de informação a instituiçõess de crédito
o, empresas de
recuperação de créditos, aud
ditores extern
nos, advogad
dos,
soliccitadores e agentes de execcução, para desenvolver a sua
activvidade comerccial e exercer direitos
d
legaiss próprios;
- Parra outras situa
ações, quando
o os TITULARES DOS DAD
DOS
tenham dado o se
eu consentime
ento.
t
VIII.4 Transferênccia de dados para países terceiros
P
ser ne
ecessário transsferir os dado
os pessoais para
p
1- Poderá
entid
dades localizzadas em Países
P
terceirros para: i) o
cumprimento de obrigações
o
co
ontratuais (ex.. se as instruçções
do Cliente
C
implica
arem a transm
missão de uma
a ordem para um
brok
ker ou plataforrma de negociação fora do espaço da Un
nião
Euro
opeia); ii) e o cumpriimento de obrigações ou
regulamentares.
N restantes casos, o BAN
NCO apenas poderá transfferir
2- Nos
os da
ados quando tenha obtido o consentime
ento expresso
o do
titula
ar dos dados ou
o sejam apre
esentadas gara
antias adequa
adas
de que o tratamen
nto dos dadoss satisfaz os re
equisitos legais.
VIII.5 Outras info
ormações rele
evantes
1- Os
O dados pessoais serão
o conservado
os pelos pra
azos
defin
nidos na Polítiica de Privacid
dade.
2- Aos
A
TITULAR
RES DOS DA
ADOS são reconhecidos
r
os
seguintes direitoss relativamentte aos dadoss que lhe dig
gam
respe
eito: direito de acesso, rectificação
o, apagamen
nto,
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O CL
LIENTE declara que a sua vontade
v
é liv
vre e esclareciida,
enco
ontrando-se plenamente
p
c
consciente
do conteúdo das
d
cláussulas do pressente Contratto, nomeadam
mente no que
e se
referre a:
a. Regime
R
de prestação de
d serviços bancários aqui
a
acorrdado;
b. Tratamento de dados pessoais do
d
CLIENTE e
esentantes;
respectivos repre
egime de notificações esta
abelecido com
m o BANCO;
c. Re
d. Políticas
P
e procedimento
p
os relativos à execução de
orde
ens e prevenção de conflito
o de interesses;
e. Regime
R
contrratual estabe
elecido para
a a emissão de
cartõ
ões bancárioss;
f. Po
ossibilidade e regime de co
ompensação de créditos com
c
outrras contas de
e que o CLIE
ENTE disponh
ha no BANCO
O e
exprrime, sem qu
uaisquer rese
ervas, a sua vontade em se
vincu
ular integralm
mente às condições previsstas no presente
Conttrato.
S
Pretende a emisssão de cartão de débito? Sim

Os Titulares / Represen
ntantes (indicar qualiidade):
1º Titular / Representan
nte
No
ome:
Asssinatura:

2º Titular / Representan
nte
No
ome:
Asssinatura:

Não

Regrras de Moviimentação da Conta (asssinale a Opçção
relev
vante):
a. In
ndividual – ba
asta a assinatura do titularr
b. So
olidária – bassta a assinatu
ura de um doss titulares
c. Conjunta
C
– sã
ão necessária
as assinatura
as de todos os
titulares
M
– confo
orme estabellecido, caso a caso, com
m o
d. Mista
BAN
NCO
Nota
a: A movimentação de conta pela internet implica
movimentação ind
dividual ou so
olidária da con
nta.
Para
a efeitos lega
ais, declaro que
q
a origem
m dos fundos a
serem depositad
dos na Conta
a de DO ressultam de (caso
apliccável, pff assiinale mais do
o que uma opção):
a. Re
endimentos de
d trabalho
b. Pe
ensões
c. Re
endimentos prediais
p
d. Herança
e. Re
endimentos de
d capitais
f. Ou
utro ______________________________________________
(por favor
f
especifiq
que)
a efeitos leg
gais, declaro
o que o ob
bjectivo para
a a
Para
aberrtura de con
nta consiste
e em (caso aplicável po
ode
assin
nalar mais do
o que uma op
pção):
a. Po
oupança e Inv
vestimento
b. Co
orretagem
c. Crrédito
d. Outro ______________________________________________
(por favor
f
especifiq
que)

3º Titular / Representan
nte
No
ome:
Asssinatura:

4º Titular / Representan
nte
No
ome:
Asssinatura:

5º Titular / Representan
nte
No
ome:
Asssinatura:

6º Titular / Representan
nte

Rece
ebi cópia do original
o
na datta ______________________, de
_______________________________________________ de 20______

No
ome:
Asssinatura:

__________________, ______, de _____________
_
______ de 20____
Morrada para efeittos de corresp
pondência:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
O prresente Contrrato deverá conter as assinaturas de
todo
os os titularess e/ou representantes lega
ais.

Co
onta Nº: _______________________________
______
(a preencher pelo Banco))
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