FORMULÁRIO DE ALTA DE CLIENTE
Preencha toda a informação do modo mais preciso possível, com letras maiúsculas e a caneta de cor preta ou azul.

PARTE 1 | DADOS GERAIS DO CLIENTE
Introducing Broker designado (se for caso disso):
Nomes Próprios:
(como figura no passaporte/cartão de cidadão)
Data de nascimento:

/

/

Apelidos:

DD/MM/YY

Número de identificação fiscal (NIF):
No NIF

Cidade de nascimento:

País de nascimento:

Nacionalidade:

Outras Nacionalidades:

Cidade de nascimento:

Sim

Não

É residente nos E.U.A. por motivos fiscais?

Sim

Não

Morada atual de residência:

Cidade/Código postal:
Concelho/Freguesia:

País:

Direção postal (se for diferente):
Telemóvel (Número de telefone principal):
Telefone (Número de telefone secundário):
Correio eletrónico do titular da conta:
Profissão atual e qualquer outra desempenhada durante o último ano (assinale todas as que corresponderem):
Empregado, sector público
Reformado

Empregado, sector privado

trabalhador por conta própria

Director executivo/ Conselho de administração, sector público

Desempregado

Director executivo/ Conselho de administração, sector privado

Estudante

Gabinetes politicos

Nome do empregador atual*:
Posto/cargo*:
*

Irrelevante se é estudante, desempregado ou reformado.
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A natureza da actividade empresarial enquadra-se numa das seguintes categorias:
Antiquários/ Comerciantes de arte/Casas de leilões
Sociedades de advogados
Indústria e actividades automobilísticas
Restauração e actividades de hotelaria
Serviços de limpeza
Construçao/Demolições
Moedas digitais
Casas de apostas / Jogo online
Casas de cambio e serviços similares
Organizações nao governamentais/Instituições de solidariedade social
Empresas de exploracao petrolífera e de gás
Pedras e metais preciosos
Empresas privadas de serviços militares/segurança
Empresas de imobiliario
Nenhuma das acima mencionadas

É uma Pessoa Politicamente Exposta (PPE)

Sim

Não

Tem ligacões a uma PPE?

SIM

Não

DECLARAÇÃO PARA EFEITOS FISCAIS - COMMON REPORTING STANDARD (CRS)
Apenas preencha esta secção se é residente fiscal em mais/outros países para além do indicado em cima como residência.
Por favor completar a seguinte tabela indicando (i) os países onde é residente fiscal, (ii) o seu número de identificação fiscal (NIF) para cada
país indicado ou (iii) se no país onde é residente fiscal não emite nenhum NIF.
País de residência fiscal

**

NIF

No NIF disponível (x)

Para mais informações sobre Pessoas Politicamente Expostas, consulte a secção de Definições e Explicações deste formulário
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PARTE 2 | PERFIL DO CLIENTE E ÂMBITO DA CONTA (TODOS OS CAMPOS SÃO OBRIGATÓRIOS)
INGRESOS ANUALES
Rendimento líquido (EUR)
0-50,000

150,001-200,000

750,001-1,000,000

3,000,001-4,000,000

50,001-100,000

200,001-500,000

1,000,001-2,000,000

4,000,001-5,000,000

100,001-150,000

500,001-750,000

2,000,001-3,000,000

> 5,000,000

Outras fontes secundárias de rendimentos, se for caso disso.
Dividendos/juros provenientes de ações, obrigações, etc.

Direitos de autor

Dividendos/juros provenientes de uma empresa própria

Outros

Montante total de rendimentos com origem secundária, depois de impostos (EUR)
0-50,000

150,001-200,000

750,001-1,000,000

3,000,001-4,000,000

50,001-100,000

200,001-500,000

1,000,001-2,000,000

4,000,001-5,000,000

100,001-150,000

500,001-750,000

2,000,001-3,000,000

> 5,000,000

PATRIMÓNIO TOTAL
Origens principais do património total
Poupanças provenientes de salário/pensão

Herança

Benefícios de exploração

Ganhos com a venda de empresa própria

Direitos de autor

Outros

Seleção da moeda da conta:

ATIVOS DISPONÍVEIS PARA INVESTIR (EUR):
Valor de efectivo e títulos
< 5,000

100,001-200,000

500,001-750,000

2,000,001-3,000,000

5,001-10,000

200,001-300,000

750,001-1,000,000

3,000,001-4,000,000

10,001-50,000

300,001-400,000

1,000,001-1,500,000

4,000,001-5,000,000

50,001-100,000

400,001-500,000

1,500,001-2,000,000

> 5,000,000

Qual o montante que pretende investir com o Saxo Bank?
< 5,000

100,001-200,000

500,001-750,000

2,000,001-3,000,000

5,001-10,000

200,001-300,000

750,001-1,000,000

3,000,001-4,000,000

10,001-50,000

300,001-400,000

1,000,001-1,500,000

4,000,001-5,000,000

50,001-100,000

400,001-500,000

1,500,001-2,000,000

> 5,000,000
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PARTE 3 | ADVERTÊNCIA SOBRE RISCOS (OBRIGATÓRIO)
Com o objetivo de cumprir a normativa da UE, neste caso, a Directiva MiFID, o Saxo Bank coloca ao seu conhecimento uma
advertência sobre riscos de produtos complexos a seguir indicados.

INFORMAÇÃO SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DE DETERMINADOS PRODUTOS COMPLEXOS E OS RISCOS ASSOCIADOS
Abaixo segue uma descrição geral das caraterísticas de determinados produtos complexos e seus mercados, incluindo os riscos associados a estes produtos. Nas últimas páginas das condições gerais do Saxo Bank A/S e em www.saxobank.com, na secção Educação
(Educacion), seguem mais informações a este respeito.
Negociar com produtos financeiros implica sempre um risco. Com isso, por norma geral, só deve negociar com produtos financeiros se
conhece os produtos e os riscos que estes acarretam.
NEGOCIAÇÃO DE DIVISAS (FOREX)
Ao negociar divisas, o investidor especula sobre o desenvolvimento do preço de uma divisa em respeito a outra, onde uma se vende e a
outra se compra. Por exemplo, um investidor pode vender libras esterlinas (GBP) em troca de dólares norte-americanos (USD) se crê que
esta última divisa vai aumentar em respeito à primeira.
As divisas negoceiam-se em forma de operação com margem, o que significa que pode investir mais dinheiro do que aquele que está
disponível na sua conta através de empréstimo do Saxo Bank. As divisas podem negociar-se como divisas à vista, divisas a prazo ou
opções de divisas. A negociação de divisas à vista é a compra de uma divisa frente à venda de outra para sua entrega imediata. As
transações de divisas a prazo e opções de divisas estabelecem-se para uma data acordada no futuro com preços acordados no dia da
transação. A negociação de divisas a prazo implica a obrigação de realizar a transação segundo o preço acordado na data estabelecida.
O comprador de opções de divisas tem direito a realizar uma transação no par de divisas subjacente de divisas à vista na data de vencimento se o preço é mais favorável que o preço de mercado nesse momento. Por outro lado, um vendedor de opções tem a obrigação de
realizar uma transação com o comprador (Saxo Bank) na data estabelecida se assim for solicitado pelo comprador. Com isto, as opções
adquiridas, implicam um risco limitado na forma de um prémio a pagar no momento de formalizar o contrato, enquanto que as opções
que se tenham vendido implicam um risco ilimitado na forma de troca no preço do par de divisas subjacente de divisas à vista.
O mercado de divisas é o maior mercado financeiro do mundo, ativo todos os dias úteis durante 24 horas por dia. Caracteriza-se, entre
outras coisas, por ter uma margem de lucros relativamente baixa em comparação com outros produtos. Desse modo, a obtenção de
um lucro elevado está sujeito a um volume de negociação elevado, que se consegue, por exemplo, mediante operações com margem,
como se tinha descrito acima. Ao operar em divisas, o ganho líquido de custos (como comissão e spread) obtida por um participante no
mercado é compensado sempre com a perda de outro participante. As transações com divisas fazem-se sempre com o Saxo Bank como
entidade de contrapartida, isto implica que qualquer posição aberta com o Saxo Bank apenas pode ser fechada com o Saxo Bank.
Geralmente, as operações OTC podem envolver um risco maior em comparação, p.ex., com as transações com títulos de valor como
ações, devido ao facto de que, nas transações OTC, não há uma entidade de contraparte central e cada parte da transação assume
certos riscos de crédito e riscos de incumprimento da outra parte. O Saxo Bank fixa os preços com base nos que se podem obter no
mercado. Porém, isto não significa necessariamente que o seu ganho ou perda como cliente seja compensado por um ganho ou perda
por parte do Saxo Bank, já que o Saxo Bank procura cobrir os seus riscos com outras entidades de contrapartida.
Dado que as divisas são objeto de uma operação com margem, o que lhe permite adoptar uma posição maior que a que se poderia permitir só com os fundos que tenha depositados no Saxo Bank, um movimento negativo ou positivo relativamente pequeno no mercado
pode ter um efeito significativo desproporcional sobre o seu investimento. Isto pode lhe ser tanto uma vantagem como uma desvantagem. E faz com que o ganho potencial seja bastante alto, mesmo que o depósito seja pequeno, mas pode também acarretar uma perda
significativa, se o mercado estiver contra você. Se a sua exposição total nas operações com margem superar o seu depósito, arrisca-se a
perder mais dinheiro do que o depositado.
CFDs
Um CFD (contrato por diferença) é a especulação sobre os movimentos em valores. Este produto permite especular sobre futuras
subidas ou descidas no valor de um ativo específico, entre outros, divisas estrangeiras, metais preciosos, índices e ações, porém deve-se
notar que não haverá qualquer entrega física do ativo subjacente. Se as suas especulações forem acertadas, obterá um lucro da diferença do valor (menos os custos), mas terá que pagar a diferença do valor (mais os custos) se as suas especulações estiverem erradas.
Ao estar vinculado a um ativo subjacente, o valor de um CFD depende de esse ativo. Os CFDs são sempre operacionados com margem
(consulte o parágrafo anterior, sobre transações de divisas) Os CFDs negoceiam-se com o Saxo Bank como entidade de contraparte, isto
implica que qualquer posição aberta com o Saxo Bank apenas pode ser fechada com o Saxo Bank.
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Geralmente, as operações OTC podem preço flutua sempre com o preço do produto subjacente, que na maioria dos casos negoceia num
mercado organizado. O preço e liquidez dos CFDs sobre ações individuais refletem o preço e liquidez da ação no mercado em que a dita
ação esteja admitida para a sua negociação, enquanto, por exemplo, os CFDs de índices são produtos não negociáveis em bolsa (OTC) com
um preço fixado pelo Saxo Bank sobre a base do preço e a liquidez das ações subjacentes, o mercado de futuros, os dividendos futuros
estimados, os efeitos das taxas de juros, etc.
Dado que os CFDs são objeto de uma operação com margem, ao que lhe permite adoptar uma posição maior da que poderia permitirse só
com os fundos que tenha depositado no Saxo Bank, um movimento negativo ou positivo relativamente pequeno no instrumento subjacente
pode ter um efeito significativo sobre o seu investimento, num período de tempo bastante curto. Por conseguinte, a negociação de CFDs implica um nível de risco relativamente elevado. Isto faz com que o ganho potencial seja bastante alto, mesmo que o depósito seja pequeno. Se
a sua exposição total nas operações com margem superar o seu depósito, arrisca-se a perder mais dinheiro do que o depositado.
FUTUROS
A negociação de futuros consiste em especular sobre a subida ou descida no preço de um ativo subjacente específico no futuro. Os futuros
dão ao seu titular uma obrigação estandardizada de vender ou comprar o ativo subjacente a um preço especificado numa determinada
data no futuro. O ativo subjacente pode ser, por exemplo, matérias-primas, produtos agrícolas ou produtos financeiros. Em função da
natureza dos futuros, o ativo tem que acordar-se pela diferença de preço ou mediante uma entrega efectiva na data estabelecida, porém
deve-se notar que não haverá qualquer entrega física do ativo subjacente. Os futuros negoceiam-se sempre em forma de operação com
margem (consulte o parágrafo anterior sobre negociação de divisas). Os futuros negoceiam-se sempre em mercado organizado, quer seja
mediante negociação directa na bolsa ou mediante notificação de transações.
Dado que os futuros são objeto de uma operação com margem, ao que lhe permite adoptar uma posição maior da que poderia permitirse só com os fundos que tenha depositado no Saxo Bank, um movimento negativo ou positivo relativamente pequeno no instrumento
subjacente pode ter um efeito significativo sobre o seu inverstimento. Por conseguinte, a negociação de futuros implica um nível de risco
relativamente elevado. Isto faz com que o ganho potencial seja bastante alto, mesmo que o depósito seja pequeno, mas pode também
acarretar uma perda significativa, se o mercado estiver contra você. Se a sua exposição total nas operações com margem superar o seu
depósito, arrisca-se a perder mais dinheiro do que o depositado.
OPÇÕES LISTADAS
Operar em opções é muito especulativo e não está disponível para todos os investidores devido aos riscos que acarreta. Os compradores
e vendedores de opções listadas devem familiarizar-se com o tipo de opção (por exemplo, call ou put) com qual pretendam negociar e os
riscos associados. Os opções listadas negoceiam-se com o Saxo Bank como entidade de contraparte para as transações, isto implica que
qualquer posição aberta com o Saxo Bank apenas pode ser fechada com o Saxo Bank.
Um opção listada supõe que você tem o direito ou a obrigação de comprar ou vender um montante ou valor específico de um ativo subjacente em concreto a um preço de exercício fixo, mediante o exercício da opção antes da sua data de caducidade especificada ou nesse
mesmo dia. Um opção listada que supõe o direito de comprar ou a obrigação de vender denomina-se de opção de compra, enquanto que
o opção listada que supõe o direito de vender ou a obrigação de comprar é uma opção de venda.
Um opção listada que esteja “in-the-money” na data de caducidade irá sempre exercer-se.
A negociação com opção listada representa num nível de risco elevado. Os opções listadas que supõem o direito a vender ou comprar um
ativo subjacente (opções compradas) podem caducar sem valor, pelo que o investimento inicial (isto é, o prémio e os custos de transação)
perder-se-á. Os opções listadas que supõem a obrigação de vender ou comprar um ativo subjacente (venda de opções) podem gerar perdas
substanciais (potencialmente ilimitadas). Para garantir que podem fazer frente às perdas geradas por opções vendidas, o Saxo Bank pedirá
taxas de margem. Porém, as possíveis perdas podem superar essa margem e voçê será responsável por tais perdas.
Se a sua exposição total nas operações com margem supera o seu depósito, arrisca-se a perder mais dinheiro do que o depositado. O ativo
subjacente de um opção listada é um produto de operação com margem (isto é, um derivado) e, se é o comprador quem exerce o opção
listada, o comprador (no caso de uma opção de compra) ou o vendedor (no caso de uma opção de venda) do opção listada adquirirá uma
posição no produto de operação com margem subjacente com os riscos associados, assim como as responsabilidades, no que diz respeito
à margem.
Antes de operar opções listadas , é recomendável que leia com atenção o manual sobre opções listadas , disponível em www.home.saxo.
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PART 4 | ASSINATURA E CONSENTIMENTO
CONFIRMO O SEGUINTE:
A informação que forneci e que introduzi neste formulário está correta, e estou consciente da minha obrigação de informar imediatamente o
Saxo Bank em caso de haver qualquer alteração a esta informação.
Decidi o montante de investimento tendo em conta as minhas circunstâncias financeiras na sua totalidade e considero-o razoável com base
em tais circunstâncias.
Recebi respostas satisfatórias a todas as minhas perguntas em respeito aos regulamentos, condições e outros assuntos relacionados com os
produtos relevantes.
RECONHEÇO E ESTOU DE ACORDO QUE A INFORMAÇÃO PESSOAL* QUE FORNECI AO SAXO BANK:
Possa ser partilhada com qualquer Introducing Broker, com o objetivo de levar a cabo o procedimento de “due diligence” e
aprovar a minha conta no caso de eu ter designado o dito Introducing Broker.
Possa ser utilizada para realizar uma procura com um fornecedor externo de serviços de autenticação, com o objetivo de comprovar a minha
identidade. Com esse objetivo, o dito fornecedor pode comparar a informação que eu tenha fornecido com os detalhes de qualquer base de
dados (pública ou não) a que tenha acesso. Também pode usar a informação sobre mim no futuro para ajudar a outras empresas em processos
de comprovação. Conservar-se-á um registo da procura.
Possa ser partilhada com outras empresas do Grupo Saxo Bank**. Certas empresas do Grupo Saxo Bank estão localizadas em países onde as
leis de Proteção de Dados possam não garantir o mesmo nível de proteção que a Dinamarca.
A informação pode ser divulgada com o propósito de satisfazer obrigações de regulação (incluíndo o cumprimento da lei Dinamarquesa para
a prevenção de branqueamento de capitais), mas também no desempenho de controlos de risco, fornecimento e execução de consultoria
de investimento, serviços de investimento, assistência a inquéritos do cliente e fins administrativos, de modo a que o Saxo Bank A/S possa
providenciar o seu serviço 24/7 ao cliente.
POR MEIO DA MINHA ASSINATURA, DECLARO O SEGUINTE:
(A) Que compreendi e aceito que a relação entre o Saxo Bank e eu, quaisquer ordens, instruções e Contratos e este Formulário de Solicitação
de Cliente são geridos e interpretados de acordo com a lei dinamarquesa como a única e exclusiva lei aplicável.
(B) Que compreendi e aceito que o Tribunal Marítimo e Comercial de Copenhaga será a jurisdição exclusiva para dirimir quaisquer disputas
que possam surgir em conexão com (i) a relação entre o Saxo Bank e eu, (ii) os Termos Gerais de Negócios, incluindo quaisquer ordens e
Contratos e (iii) este Formulário de Solicitação de Cliente. Entretanto, o Saxo Bank reserva-se o direito a iniciar procedimentos em
qualquer Tribunal e jurisdição competente que julgar adequados, incluindo, mas não limitado a, jurisdições nas quais eu cidadão ou resi
dente e jurisdições, nas quais eu possuo activos.
(C) Que compreendi e aceito(amos) que esta Parte 4, alíneas (A)-(C) sobreviverão ao término da relação entre o Saxo Bank e eu.
(D) Li, compreendi e aceito as condições gerais1 (incluindo a Declaração de divulgação de riscos), as condições para a transferência
internacional de fundos, as condições de uso, o cálculo de comissões, custos e margem e todos os seus conteúdos.
(E) Compreendo e aceito que as condições gerais (incluindo a Declaração de divulgação de riscos), as condições para a transferência
internacional de fundos e o cálculo de comissões, gastos e margem, assim como a política de conflitos de interesse e a Política de
Execução de Ordens, e ainda quaisquer outros regulamentos e condições (e as modificações que em certas ocasiões podem ocorrer
nestas), são aplicadas a toda a minha relação comercial com o Saxo Bank.
(F) Recebi, li e compreendo o material informativo correspondente aos produtos relevantes. Adicionalmente, fui informado e aceito que o
material informativo sobre produtos está sempre disponível no website do Saxo Bank.
(G) O Saxo Bank não me enviará os Documentos de Informações Fundamentais (DIF) em formato de papel, no entanto, os DIFs relevantes
estarão disponíveis online através da plataforma antes da negociação, e que no caso de Stop-out das minhas posições eu não receberei
DIFs antes da execução das minhas posições e que poderei sempre contactar o Saxo Bank para receber os DIFs em formato de papel.
Para mais informação consulte: https://www.home.saxo/legal/key-information-documents/kid
AUTORIZAÇÃO PARA CONTATOS PROMOCIONAIS:
Por este meio aceito e reconheço que empresas no grupo Saxo Bank possam fornecer-me material de marketing relacionado com
investimentos e serviços relacionados, incluso novos produtos e serviços oferecidos pelo grupo Saxo Bank, e newsletters, atualizações
sobre mercados e oportunidades de investimento por e-mail, sms, correio ou telefone.
OBRIGATÓRIO:
Declaro pelo presente que li e compreendi a advertência sobre riscos de produtos complexos.
Data:

Assinatura:

Tendo em conta que, em conformidade com a Lei dinamarquesa dos serviços financeiros, manter-se-á a confidencialidade de toda a informação fornecida.
*
Para mais informações consulte a secção de Definições e Explicações deste formulário.
**O Grupo Saxo Bank é composto pelas empresas enumerados no nosso website: www.home.saxo

1 https://www.home.saxo/legal/general-business-terms/saxo-general-business-terms
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DEFINIÇÕES E EXPLICAÇÕES
CLASSIFICAÇÃO DE CLIENTES:
Em virtude da Directiva MiFID, o Saxo Bank deve segmentar e classificar todos os seus clientes em três categorias: não profissional, profissional
e contraparte elegível.
Inicialmente, todos os clientes são classificados como clientes não profissionais, a fim de garantir o maior nível de proteção normativa. Não
obstante, considera-se que esta clasificação não reflete o seu nível atual de conhecimentos e experiência em determinados produtos de investimento (ou na totalidade dos produtos), pode selecionar outra classificação na imagem de perfil de cliente das nossas plataformas de negociação
ou pondo-se em contacto com o seu gestor de conta.
DOCUMENTAÇÃO:
Com o objetivo de cumprir a normativa na matéria de prevenção de branqueamento de capitais, o Saxo Bank está obrigado por mandato
legal a obter a seguinte documentação. Assim mesmo, o Saxo Bank reserva-se no direito de solicitar documentação adicional durante o
processo de aprovação de conta. Para aceder a informação mais atualizada sobre as exigências do seu país, ligue para o +45 39 77 40 01 ou
consulte as Perguntas Frequentes sobre contas em www.home.saxo.

Recordamos-lhe que não pode utilizar os mesmos documentos como comprovativo de identidade e como comprovativo de domicílio.
Deve facultar 2 documentos distintos.

COMPROVATIVO DE IDENTIDADE
Tipos de documento aceitáveis:
Passaporte válido (é obrigatório que inclua a página onde
figuram os dados de identificação e a assinatura)
Carta de condução válida
Bilhete de identidade válido
Os documentos de identidade devem ser atuais e válidos, terem
sido emitidos por um organismo oficial e incluir os seguintes dados:

COMPROVATIVO DE DOMICÍLIO PERMANENTE
Este documento deve ser válido e incluir a morada de residência
atual do titular, tendo sido emitido por um organismo oficial.
Tipos de documento aceitáveis:
Bilhete de identidade válido
Cartão de utente de saúde válido emitido por um
organismo oficial
Informação fiscal (emitido nos últimos 6 meses)

Nome completo
Número de identificação pessoal
Data e lugar de nascimento
Fotografía visível que identifique a pessoa
Assinatura
FOLHETO INFORMATIVO SOBRE O FUNDO DE GARANTIA - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A COBERTURA DOS DEPÓSITOS:
Informações gerais sobre a cobertura dos depósitos - O Saxo Bank está coberto pelo Fundo de Garantia. Segundo ordem executiva sobre a
cobertura do Fundo de Garantia dos depositantes e investidores, é necessário fornecer as informações seguintes aos novos clientes.
Os depósitos no Saxo Bank A/S estão cobertos por

O Fundo de Garantia

Limite de cobertura:

100.000 EUR por depositante, por instituição

Caso tenha vários depósitos na mesma instituição:

Todos os seus depósitos numa instituição são somados e o valor
total está sujeito ao limite de 100.000 EUR

Caso tenha uma conta conjunta com uma ou mais pessoas:

Dinheiro: Limite de 100.000 EUR aplica-se a cada depositante
individual
Títulos: Em geral, os títulos serão devolvidos independentemente
da falência de uma Instituição. Se a Institutição não puder devolver
os títulos, o Fundo de Garantia cobre as perdas até ao equivalente
a 20,000 EUR por investidor.

O período de reembolso caso a instituição não consiga
cumprir as suas obrigações:

7 dias úteis

Moeda de reembolso:

Euro

Contacto:

O Fundo de Garantia (Garantiformuen)
Sankt Annæ Plads 13, 2. tv.
1250 Copenhaga K
Telefone (+45) 33 14 62 45
Email: gii@gii.dk

Outras informações:

www.gii.dk
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FORMULÁRIO DE ALTA DE CLIENTE

AUTORIZAÇÃO PARA CONTATOS PROMOCIONAIS
Informamos que a autorização para contatos promocionais pode ser revocada em qualquer altura usando a opção unsubscribe
nos nossos emails ou enviando um email para o seu gestor de conta ou criando o caso no portal de apoio ao cliente.

INFORMAÇÃO PESSOAL
Informação pessoal é qualquer informação relacionada com uma pessoa identificada ou identificável incluíndo mas não limitado
pelo nome, número de identificaçäo pessoal, morada, etc. bem como informação de conta, menções, investimentos, etc.
submetidos durante o registo como cliente ou posteriormente.
POLÍTICA DE PRIVACIDADE GERAL
Clicar aqui para obter informações sobre a política de dados pessoais do Saxo Bank Group.
PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA (PPE)
Pessoa Politicamente Exposta (PPE) significa uma pessoa singular a quem está ou foi cometida funções públicas proeminentes e
inclui o seguinte:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Chefes de Estado, chefes de Governo, ministros e ministros-adjuntos ou secretários de Estado;
Deputados ou órgãos legislativos semelhantes;
Membros dos órgãos de governação de partidos políticos;
Membros dos supremos tribunais, de tribunais constitucionais ou de outros órgãos judiciais de alto nível, cujas decisões não
possam, em geral, ser objeto de recurso, salvo em circunstâncias excecionais;
Membros dos tribunais de contas ou dos órgãos de administração dos bancos centrais;
Embaixadores, encarregados de negócios e oficiais de alta patente das forças armadas;
Membros de órgãos de administração, de direção ou de supervisão de empresas do Estado;
Diretores, diretores adjuntos e membros do órgão de administração ou função equivalente numa organização internacional;

Nenhuma das funções públicas referidas nos pontos a) a h) deve ser interpretada por forma a incluir funcionários com uma posição
hierárquica intermédia ou inferior;

LIGADO A UMA PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA (PPE) SIGNIFICA MEMBROS DA FAMÍLIA E ESTREITAMENTE ASSOCIADAS
“Membros da família”:
A. O cônjuge, ou uma pessoa equiparada a um cônjuge, de uma pessoa politicamente exposta;
B. Os filhos e respetivos cônjuges ou parceiros, ou pessoas equiparadas a um cônjuge, de uma pessoa politicamente exposta;
C. Os pais de uma pessoa politicamente exposta;
Pessoas conhecidas como estreitamente associadas:
A. Qualquer pessoa singular que seja o beneficiário efetivo de entidades ou acordos jurídicos em conjunto com uma pessoa
politicamente exposta, que mantenha com esta pessoa outro tipo de relações de negócio estreitas;
B. Qualquer pessoa singular que se saiba ser o beneficiário efetivo de uma entidade ou acordo jurídico que se saiba ter sido
constituída para o benefício efetivo de uma pessoa politicamente exposta.

O ESPECIALISTA EM TRADING E INVESTIMENTOS
SAXO BANK | PHILIP HEYMANS ALLÉ 15 | DK 2900 HELLERUP | PHONE + 45 3977 4001 | REUTERS DEALING CODE: SAXO | WWW.HOME.SAXO
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