SALVAGUARDA DOS ATIVOS
ATIVOS DOS CLIENTES
1. INTRODUÇÃO
O Código dos Valores Mobiliários (CVM) prevê nos artigos 306.º a 306.º-D
D que o intermediário financeiro
deverá adotar procedimentos e implementar medidas que permitam em todos os atos que pratique, assim
como nos registos contabilísticos e de operações, assegurar uma clara distinção entre os bens pertencentes
ao seu património
trimónio e os bens pertencentes ao património de cada um dos clientes, para que a abertura de
processo de insolvência, de recuperação de empresa ou de saneamento do intermediário financeiro não
tenha efeitos sobre os atos praticados pelo intermediário financeiro
financeiro por conta dos seus clientes.
O intermediário financeiro não pode, no seu interesse ou no interesse de terceiros, dispor de instrumentos
financeiros dos seus clientes ou exercer os direitos a eles inerentes, salvo acordo dos titulares. De igual
modo, as empresas de investimento não podem utilizar no seu interesse ou no interesse de terceiros o
dinheiro recebido de clientes.

2. DEVERES DO INTERMEDIÁRIO
ÁRIO FINANCEIRO NO ÂMBITO
ÂMBITO DA SALVAGUARDA DE ATIVOS
Com o objetivo de efetuar a correta salvaguarda dos ativos dos clientes, isto é a sua guarda (ou, no caso de
ativos escriturais, a manutenção dos respetivos registos) o intermediário financeiro deve:
•

Conservar os registos e as contas que sejam necessários para lhe permitir, em qualquer momento e

de modo imediato,
o, distinguir os bens pertencentes ao património de um cliente dos pertencentes ao
património de qualquer outro cliente, bem como dos bens pertencentes ao seu próprio património;
•

Manter os registos e contas organizados de modo a garantir a sua exatidão e,
e em especial, a sua

correspondência com os instrumentos financeiros e o dinheiro de clientes;
•

Realizar, com a frequência necessária e, no mínimo, com uma periodicidade mensal, reconciliações

entre os registos das suas contas internas de clientes e as contas
contas abertas junto de terceiros, para depósito
ou registo de bens desses clientes;
•

Tomar as medidas necessárias para garantir que quaisquer instrumentos financeiros dos clientes,

depositados ou registados junto de um terceiro, sejam identificáveis separadamente
separadamente dos instrumentos
financeiros pertencentes ao intermediário financeiro, através de contas abertas em nome dos clientes ou
em nome do intermediário financeiro com menção de serem contas de clientes, ou através de medidas
equivalentes que garantam o mesmo
esmo nível de proteção;
•

Tomar as medidas necessárias para garantir que o dinheiro dos clientes seja detido numa conta ou

em contas identificadas separadamente face a quaisquer contas utilizadas para deter dinheiro do
intermediário financeiro, e;
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•

Adotar disposições organizativas para minimizar o risco de perda ou de diminuição de valor dos

ativos dos clientes ou de direitos relativos a esses ativos, como consequência de utilização abusiva dos
ativos, de fraude, de má gestão, de manutenção de registos inadequada
inadequada ou de negligência.
Quando o registo ou depósito dos instrumentos financeiros de clientes for efetuado numa ou mais contas
abertas junto de um terceiro, o intermediário financeiro deve observar deveres de cuidado e empregar
elevados padrões de diligência
ência profissional na seleção, na nomeação e na avaliação periódica do terceiro,
considerando a sua capacidade técnica e a sua reputação no mercado e ponderar os requisitos legais ou
regulamentares e as práticas de mercado, relativos à detenção, ao registo e ao depósito de instrumentos
financeiros por esses terceiros, suscetíveis de afetar negativamente os direitos dos clientes.

3. SALVAGUARDA DE ATIVOS
ATIVO NO BANCO BEST, S.A.
O BANCO BEST, S.A. considera que cumpre os requisitos legalmente definidos e que definiu
defini os
procedimentos e implementou as medidas necessárias para garantir uma clara distinção entre os bens
pertencentes ao seu património e os bens pertencentes ao património de cada um dos seus clientes.
O BANCO BEST, S.A. é auditado por uma entidade externa,
externa, com uma periodicidade anual, sobre os
procedimentos e medidas por si adotados, no âmbito das disposições relativas à salvaguarda de ativos,
sendo emitido um relatório de conformidade, que é enviado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários
(CMVM).
O BANCO BEST, S.A. é membro:
•

Do Sistema de Indemnização aos Investidores, que assegura a proteção dos investidores em caso de

incapacidade financeira dos intermediários financeiros autorizados a atuar em Portugal.
•

Do Fundo de Garantia de Depósitos, que garante
garante o reembolso dos depósitos constituídos junto do

BANCO BEST, S.A.

4. SISTEMA DE INDEMNIZAÇÃO
ÇÃO AOS INVESTIDORES
O Sistema de Indemnização aos Investidores foi criado pelo Decreto-Lei
Decreto Lei n.º 222/99, de 22 de junho,
alterado pelo Decreto-Lei
Lei n.º 252/2003, de 17 de outubro e pelo Decreto-Lei
Lei n.º 162/2009, de 20 de julho.
O Sistema de Indemnização aos Investidores, tem por objetivo a proteção dos pequenos investidores
(Investidores Não Qualificados), no caso de incapacidade financeira dos intermediários financeiros
financeiro
participantes para reembolsar ou restituir o dinheiro ou os instrumentos financeiros que lhes pertençam,
garantindo a cobertura dos montantes devidos aos investidores relativos a instrumentos financeiros e o
dinheiro destinado expressamente à sua compra.
O Sistema de Indemnização aos Investidores garante o reembolso até ao limite de € 25.000 por cada
investidor.
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Para mais informações sobre o Sistema de Indemnização aos Investidores,
Investidores, poderá consultar o sítio da CMVM
(www.cmvm.pt).

5. FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS
O Fundo foi instituído pelo Decreto-Lei
Decreto Lei nº 298/92, de 31 de dezembro (Regime Geral das Instituições de
Crédito e Sociedades Financeiras). Nos termos do disposto no artigo 157.º e seguintes do Regime Geral das
Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras,
Fina
aprovado pelo Decreto-Lei
Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro
(RGICSF), os depósitos constituídos no BANCO BEST, S.A. beneficiam da garantia de reembolso prestada pelo
Fundo de Garantia de Depósitos.
O Fundo garante o reembolso, por instituição de crédito,
crédito, do valor global dos saldos em dinheiro de cada
titular de depósito, até ao limite de € 100 000.
O Fundo disponibiliza, em www.fgd.pt, todas as informações que considere necessárias para os
depositantes, nomeadamente as informações relativas ao montante,
montante, âmbito de cobertura e procedimento
de reembolso dos depósitos.
Para mais informações, sobre o Fundo de Garantia de Depósitos poderá consultar o sítio do Banco de
Portugal (www.bportugal.pt).

Em caso de dúvidas, contacte o serviço de Relationship Management,
Manage
envie-nos
nos uma mensagem através do
site ou ligue 707 246 707 (dias úteis, das 8h às 22h). Se preferir, visite os nossos Centros de Investimento.
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