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BIZ Valor, Sociedade Corretora, S.A. 
 

Preçário 
(em vigor a partir de 31 de Março de 2016)  

                                                                                                                                     Valor                   Mínimo  
Comissões de Corretagem sobre Operações de Bolsa  
  Mercados Europeus     
   Acções, Certificados, Warrants, OPV e Direitos 0,25% (1) 25 € (1) 
   Obrigações  0,50% (1) 
     
  Mercados Americanos     
  (NYSE, Nasdaq)     
    Acções, Certificados, Warrants, OPV e Direitos 0,25% (1) 25 USD (1) 
    Obrigações  0,50% (1) 
     
 Outros Mercados Europeus (Londres)     
 (LSE)     
   Acções, Certificados, Warrants, OPV e Direitos 0,25% (1) 25 GBP (1)(2) 
   Obrigações  0,50% (1) 
 (1) - Acresce Imposto de Selo (4% sobre valor da comissão)     
 (2) - Acresce 0,5% de imposto local na compra     
     
Gestão de Carteiras     
(Comissão anual, cobrada trimestralmente e calculada sobre o valor médio mensal da carteira )  
     Contas Seguras 1,50%    
     Contas Prudentes 1,50% (3)   
     Contas Dinâmicas 2,00% (3)   
     Contas Ambiente 1,00% (3)   
(3) - Sobre estas comissões incide IVA à taxa normal de acordo com a legislação em vigor   
       Sobre as operações efectuadas incidem ainda os custos normais de transacção em bolsa   
       Acresce comissão de custódia e supervisão de valores mobiliários de 0,11%     
     
Custódia de Títulos (4)     
  Registo e depósitos de valores mobiliários Isento    
  Transferências financeiras interbancárias (Zona Euro) 4 €    
  Transferência de valores mobiliários para outras instituições 2 €    
  Manutenção de contas sem movimento (por semestre) 5 €    
  Manutenção de contas com saldo igual ou inferior a 40 € ( por trimestre) 10 €    
  Cobrança de rendimentos (Juros e Dividendos) 2,02%    
  Amortizações, Subscrições, Incorporações, Reduções e outras conversões     
  de capital 0,20%    
(4) - Sobre estas comissões incide IVA à taxa normal de acordo com a legislação em vigor 
  

Para transacções de instrumentos financeiros denominadas em moeda estrangeira serão movimentadas contas correntes nas 
respectivas moedas.  
A BIZ Valor – Sociedade Corretora, S.A. não cobra qualquer comissão de conversão cambial quando as transacções são feitas na 
moeda não base da conta. 
 
Na contratação de serviços de investimento em valores mobiliários, os investidores não qualificados devem analisar atentamente o preçário para 
calcular os encargos totais previsiveis do investimento a realizar, incluindo de detenção de valores mobiliários, e compará-los com os eventuais 
rendimentos esperados. Antes de contratar o serviço devem sempre consultar as recomendações da CMVM na Internet (www.cmvm.pt) onde 
podem também comparar os preçários dos intermediários financeiros autorizados e efectuar simulações de custos. 
 

A BIZ VALOR – Sociedade Corretora, S.A. é um Intermediário Financeiro registado na CMVM sob o n.º 287. 
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