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I. Encargos 

 
Para transação de warrants na Internet 
Preçário aplicado a operações realizadas na Internet. 
 

Mercado 
Todos os tipos de conta, 

excluindo Conta Best Trading 
Conta Best Trading (custo decrescente 
em função do número de operações) 

Euronext Lisbon 7,90 € + IS 6,90 € + IS até 5,90€ + IS 

Over-the-counter (OTC) 5,00 € + IS 3,85 € + IS 

 
A detenção de títulos em carteira (incluído igualmente ações, obrigações e ETF’s) implica o pagamento de uma comissão de Custódia de Valores 
Mobiliários no valor máximo de 6€ + IVA (5€ + IVA na Conta Best Trading), por trimestre. 
 
Exemplo de custos e encargos suportados pelo investidor 
 

a) Exemplo para investimento de 5.000€, com os seguintes pressupostos: 

 Aplicação por um período de 1 ano em qualquer tipo de conta, excluindo a Conta Best Trading; 

 Uma transação de compra no início do ano e outra de venda no final do ano; 

 Preços idênticos na compra e na venda (5.000€); e 

 Aplicada comissão de guarda de títulos, admitindo-se a não detenção de outros valores mobiliários que já sujeitassem o 
investidor à aplicação desta comissão. 

 

 
Euronext Lisbon Over-the-counter (OTC) 

Custos e Encargos % Valor % Valor 

Encargos Pontuais 
  

  

Comissões de Transação aplicada na compra 0,16% 8,22 € 0,10% 5,20 € 

Comissões de Transação aplicada na venda 0,16% 8,22 € 0,10% 5,20 € 

Encargos Correntes 
  

  

               Custódia de Valores Mobiliários 0,59% 29,52 € 0,59% 29,52 € 

Total de Custos e Encargos e Respetivo Impacto Percentual 0,92% 45,95 € 0,80% 39,92 € 

 
b) Exemplo para investimento de 10.000€, com os seguintes pressupostos: 

 Aplicação por um período de 1 ano em qualquer tipo de conta, excluindo a Conta Best Trading; 

 Uma transação de compra no início do ano e outra de venda no final do ano; 

 Preços idênticos na compra e na venda (10.000€); e 

 Aplicada comissão de guarda de títulos, admitindo-se a não detenção de outros valores mobiliários que já sujeitassem o 
investidor à aplicação desta comissão. 
 

 
Euronext Lisbon Over-the-counter (OTC) 

Custos e Encargos % Valor % Valor 

Encargos Pontuais 
  

  

Comissões de Transação aplicada na compra 0,08% 8,22 € 0,05% 5,20 € 

Comissões de Transação aplicada na venda 0,08% 8,22 € 0,05% 5,20 € 

Encargos Correntes 
  

  

               Custódia de Valores Mobiliários 0,30% 29,52 € 0,30% 29,52 € 

Total de Custos e Encargos e Respetivo Impacto Percentual 0,46% 45,95 € 0,40% 39,92 € 

 
c) Exemplo para investimento de 50.000€, com os seguintes pressupostos: 

 Aplicação por um período de 1 ano em qualquer tipo de conta, excluindo a Conta Best Trading; 

 Uma transação de compra no início do ano e outra de venda no final do ano; 

 Preços idênticos na compra e na venda (50.000€); e 

 Aplicada comissão de guarda de títulos, admitindo-se a não detenção de outros valores mobiliários que já sujeitassem o 
investidor à aplicação desta comissão. 
 

 
Euronext Lisbon Over-the-counter (OTC) 

Custos e Encargos % Valor % Valor 

Encargos Pontuais 
  

  

Comissões de Transação aplicada na compra 0,02% 8,22 € 0,01% 5,20 € 

Comissões de Transação aplicada na venda 0,02% 8,22 € 0,01% 5,20 € 

Encargos Correntes 
  

  

               Custódia de Valores Mobiliários 0,06% 29,52 € 0,06% 29,52 € 

Total de Custos e Encargos e Respetivo Impacto Percentual 0,09% 45,95 € 0,08% 39,92 € 

 
Para transação de warrants por Telefone e Redes Comerciais 
Preçário aplicado a operações realizadas por Telefone ou Redes Comerciais. 
 

Mercado 
Todos os tipos de conta, 

excluindo Conta Best Trading 
Conta Best Trading (custo decrescente 
em função do número de operações) 

Euronext Lisbon 9,90 € + IS 8,90 € + IS 

 
A detenção de títulos em carteira (incluído igualmente ações, obrigações e ETF’s) implica o pagamento de uma comissão de Custódia de Valores 
Mobiliários no valor máximo de 6€ + IVA (5€ + IVA na Conta Best Trading), por trimestre. 
 
 



Exemplo de custos e encargos suportados pelo investidor 
 

d) Exemplo para investimento de 5.000€, com os seguintes pressupostos: 

 Aplicação por um período de 1 ano em qualquer tipo de conta, excluindo a Conta Best Trading; 

 Uma transação de compra no início do ano e outra de venda no final do ano; 

 Preços idênticos na compra e na venda (5.000€); e 

 Aplicada comissão de guarda de títulos, admitindo-se a não detenção de outros valores mobiliários que já sujeitassem o 
investidor à aplicação desta comissão. 

 

 
Euronext Lisbon 

Custos e Encargos % Valor 

Encargos Pontuais 
  Comissões de Transação aplicada na compra 0,21% 10,30 € 

Comissões de Transação aplicada na venda 0,21% 10,30 € 

Encargos Correntes 
                 Custódia de Valores Mobiliários 0,59% 29,52 € 

Total de Custos e Encargos e Respetivo Impacto Percentual 1,00% 50,11 € 

 
e) Exemplo para investimento de 10.000€, com os seguintes pressupostos: 

 Aplicação por um período de 1 ano em qualquer tipo de conta, excluindo a Conta Best Trading; 

 Uma transação de compra no início do ano e outra de venda no final do ano; 

 Preços idênticos na compra e na venda (10.000€); e 

 Aplicada comissão de guarda de títulos, admitindo-se a não detenção de outros valores mobiliários que já sujeitassem o 
investidor à aplicação desta comissão. 
 

 
Euronext Lisbon 

Custos e Encargos % Valor 

Encargos Pontuais 
  Comissões de Transação aplicada na compra 0,10% 10,30 € 

Comissões de Transação aplicada na venda 0,10% 10,30 € 

Encargos Correntes 
                 Custódia de Valores Mobiliários 0,30% 29,52 € 

Total de Custos e Encargos e Respetivo Impacto Percentual 0,50% 50,11 € 

 
f) Exemplo para investimento de 50.000€, com os seguintes pressupostos: 

 Aplicação por um período de 1 ano em qualquer tipo de conta, excluindo a Conta Best Trading; 

 Uma transação de compra no início do ano e outra de venda no final do ano; 

 Preços idênticos na compra e na venda (50.000€); e 

 Aplicada comissão de guarda de títulos, admitindo-se a não detenção de outros valores mobiliários que já sujeitassem o 
investidor à aplicação desta comissão. 
 

 
Euronext Lisbon 

Custos e Encargos % Valor 

Encargos Pontuais 
  Comissões de Transação aplicada na compra 0,02% 10,30 € 

Comissões de Transação aplicada na venda 0,02% 10,30 € 

Encargos Correntes 
                 Custódia de Valores Mobiliários 0,06% 29,52 € 

Total de Custos e Encargos e Respetivo Impacto Percentual 0,10% 50,11 € 

 
II. Natureza, Funcionamento e Riscos 

 
Um warrant é um valor mobiliário que lhe concede o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo (subjacente) a um preço 
determinado numa data predefinida ou até essa data. Cada warrant pode dar acesso a diferentes mercados e ativos subjacentes. 
 
Os principais riscos de transacionar e deter este tipo de instrumento estão indicados no KID / DIF (Documento de Informação Fundamental) do 
instrumento financeiro, disponível em www.bancobest.pt. 

 
III. Mercado Alvo 

 
Ainda que cada Warrant tenha as suas especificidades e o seu emitente tenha disponível informação específica constante no KID / DIF (Documento 
de Informação Fundamental) do instrumento financeiro, em www.bancobest.pt, o Banco Best, de forma genérica, considera que este tipo de 
investimento será indicado para um investidor que seja, no mínimo, “não profissionais”, “experiente”, que “está disposto e tem capacidade para 
suportar perdas totais de capital”, com tolerância ao risco “Muito Alta”, com um objetivo de “Opções e Alavancagem” dos seus investimentos e com 
um horizonte temporal muito curto, até 1 ano.”. 
 
Conhecimentos e experiência 
Investimento dirigido a um Investidor: 

 Experiente: aquele que tem conhecimentos especializados e uma compreensão elevada do produto financeiro, do seu perfil de risco e 
retorno, associada a experiência em produtos financeiros altamente especializados tais como CFD, Forex, Opções, Warrants ou Futuros. 

 
Situação financeira e capacidade para suportar perdas 
Investimento dirigido a um Investidor que está disposto e tem capacidade para suportar perdas totais de capital. 
 
Tolerância ao risco 
Investimento dirigido a um Investidor que tem muito alta tolerância ao risco, ou seja, está disposto a aceitar um nível muito alto de flutuação dos 
preços. 
 
Objetivos e necessidades  
Investimento dirigido a Investidores que pretendem assegurar opções e alavancagem de capital e horizonte temporal de investimento de muito curto 
prazo, ou seja, maturidade até 1 ano. 

http://www.bancobest.pt/
http://www.bancobest.pt/


 

 
IV. Fiscalidade 

 

 Titular do rendimento Rendimentos de capitais e mais-valias e menos-valias  

IRS Pessoas singulares residentes Mais-valias e menos-valias resultantes da venda e maturidade: O saldo anual positivo 
entre as mais-valias e as menos-valias resultantes da alienação é tributado em IRS, à taxa 
especial de 28%, sem prejuízo de o titular residente optar pelo seu englobamento. 

IRS Pessoas singulares não residentes Não sujeitos a imposto em território português. 

IRC Pessoas coletivas residentes Levados a proveito do exercício e tributados à taxa de IRC aplicável à pessoa coletiva, 
acrescida da Derrama. 

IRC Pessoas coletivas não residentes Não sujeitos a imposto em território português. 

Nota: O tratamento fiscal depende das circunstâncias específicas de cada cliente e pode ser objeto de alterações futuras. Para informação mais 
detalhada, consulte o guia fiscal em www.bancobest.pt. 
 

V. Política de Conflitos de Interesse 
 

Relativamente a potenciais conflitos de interesse pode consultar mais informações no documento Política de Gestão de Conflitos de Interesses, 
disponível em www.bancobest.pt. 

http://www.bancobest.pt/
https://www.bancobest.pt/ptg/bestsite/best_docs/Conflitos_Interesses.pdf
http://www.bancobest.pt/

