
IG Markets Limited, Conta de Negociação com Margem (Pessoa Colectiva), agosto 2017

CONTA DE NEGOCIAÇÃO COM  
MARGEM (PESSOA COLECTIVA)
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A empresa IG Markets Limited opera em Portugal em regime de livre prestação de serviços,  
está autorizada e regulada pela Financial Conduct Authority (FCA) no Reino Unido, com  

o número de registo 195355, e pelo regulador espanhol (CNMV) com o número 37.

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO/GERÊNCIA

Eu (nome):   

Representante Legal da (Nome da Sociedade):   (a ‘Sociedade’) 

Certifico que as seguintes deliberações foram tomadas e aprovadas pelo Conselho de Administração (Gerência) em reunião que teve lugar a

Data:  

FOI DELIBERADO O SEGUINTE:

1.  Que a(s) Conta(s) sejam abertas em nome da Sociedade com o objectivo de poder negociar CFDs ou qualquer transacção relacionada 
com os CFDs.

2.  Que seja celebrado um contrato em relação à abertura das contas (o contrato) e que as referidas transacções sejam executadas em 
conformidade com as condições do contrato e sucessivas alterações.

3.  Que as pessoas que em baixo assinam sejam, e só pela parte, autorizadas para assinar qualquer documento relacionado com a abertura 
ou operação da(s) conta(s), incluindo (sem limitação) contratos e quaisquer documentos relativos a qualquer hipoteca, juros ou encargos 
sobre bens de sociedade, bem como dar instruções à IG Markets Limited por escrito ou telefone relativamente à(s) Conta(s) da Sociedade 
junto da IG Markets Limited incluindo (sem limitação) intruções para realizar transações com ou em nome da Sociedade.

 (i) Nome e Título:  

  Assinatura:  

 (ii) Nome e Título:  

  Assinatura:  

4. Que qualquer transacção sob qualquer descrição previamente realizada em nome da Sociedade, fica ratificada e aprovada pela presente.

5.  Que as deliberações acima descritas permanecerão em vigor na sua totalidade, até que uma nova deliberação a modifique e seja enviada 
a respectiva cópia devidamente certificada para a IG Markets Limited.

Certifico ainda que não existe qualquer razão legal ou de outra natureza que impeça a Sociedade de conduzir esta actividade.

 Assinatura do Representante Legal:          Data:  
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A empresa IG Markets Limited opera em Portugal em regime de livre prestação de serviços,  
está autorizada e regulada pela Financial Conduct Authority (FCA) no Reino Unido, com  

o número de registo 195355, e pelo regulador espanhol (CNMV) com o número 37.

INFORMAÇÃO DA SOCIEDADE

01 | DETALHES DE SOCIEDADE

Nome da Sociedade:  

Endereço:  

 

       Código Postal:  

Endereço para Correspondência:  

 

       Código Postal:  

Identificador de Entidade Jurídica:  

02 | CONTACTOS

Telefone (expediente):  

Telefone (fora de expediente):  

Fax:  

Email:  

03 | DETALHES BANCÁRIOS

Banco:  

Endereço:  

       Código Postal:  

Titular da Conta:  

NIB:  

IBAN:  

SWIFT:  

Qual o montante que a Sociedade terá  
disponível para negociar com a IG Markets Limited: €  
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A empresa IG Markets Limited opera em Portugal em regime de livre prestação de serviços,  
está autorizada e regulada pela Financial Conduct Authority (FCA) no Reino Unido, com  

o número de registo 195355, e pelo regulador espanhol (CNMV) com o número 37.

DOCUMENTAÇÃO 

•  Certidão de registo comercial

•  Estatutos da Sociedade

•  Demonstrações Financeiras (o mais recente)

•   Comprovativo de Morada de Registo (factura original recente de qualquer serviço básico ou extracto bancário mostrando o nome da 
Sociedade e a morada registada)

•  Comprovativo de Morada Postal da Sociedade (factura original recente de qualquer serviço básico ou extracto bancário mostrando o nome  
da Sociedade e a morada postal)

•   Verificação individual de dois Gerentes/Administradores: Cópia de BI ou Passaporte e factura original recente (últimos 6 meses) de 
qualquer serviço básico das suas respectivas residências

•  Informação sobre estrutura accionista

•  Identificação individual dos accionistas com capital igual ou superior a 25%

•  Accionistas Pessoa Singular (cópia de passaporte e factura original recente de qualquer serviço básico das suas respectivas residências)

•  Accionistas Pessoas Colectivas (Lista completa de documentação da Sociedade tal como descrito acima)

•  Extractos bancários recentes que confirmem os detalhes da conta que a empresa utilizará para transferir fundos

Por Favor Apresentar As Copias Destes Documentos Devidamente Validadas

NÃO NOS É POSSIVEL ABRIR CONTA SEM ESTA DOCUMENTAÇÃO

NÚMERO LEI (IDENTIFICADOR DE ENTIDADE JURÍDICA) 

Todas as partes de um contrato de derivados devem relatar os detalhes desse contrato a um repositório de operações. O seu número LEI 
(Identificador de Entidade Jurídica) é um código único da empresa, de 20 caracteres, que você usará para declarar todas as transações 
financeiras realizadas pela sua empresa. 

GRAU DE EXPERIÊNCIA E CONHECIMENTOS

Por favor complete a seguinte secção para que possamos avaliar a adequação dos nossos serviços de trading ao seu perfil. Tenha em 
consideração que somos obrigados por lei a fazer esta avaliação. Se considerarmos que o tipo de conta que seleccionou não é apropriado 
para a Sociedade, então iremos contactá-lo, para discutir mais opções.

1. Durante o último ano, quantas vezes negociou nos seguintes produtos?

 Acções/Obrigações   Mais de 25 vezes  De 10 a 25 vezes   Menos de 10 vezes

 Derivados em Bolsa  Mais de 25 vezes  De 10 a 25 vezes   Menos de 10 vezes

 Derivados OTC (CFDs, Forex, Opções)   Mais de 25 vezes  De 10 a 25 vezes   Menos de 10 vezes

2. Qual foi o modelo de operação que a Sociedade maioritariamente escolheu?  Só execução e Aconselhamento  Gestão

3.  O(s) colaborador(es) da Sociedade que tomarão as decisões para realizar operações têm alguma   Sim  Não 
experiência em particular que possa ser útil para compreender os nossos serviços? 

Em caso afirmativo:

Experiência: O(s) colaborador(es) da Sociedade têm um bom conhecimento sobre mercados fora de bolsa e derivados  
com alavancagem, tendo adquirido esse conhecimento através da experiência profissional no sector financeiro 

Qualificações: O(s) colaborador(es) da Sociedade têm um bom conhecimento sobre mercados fora de bolsa e derivados   
com alavancagem, tendo adquirido esse conhecimento por via de qualificações profissionais relevantes e/ou estudos

4.  Para nos ajudar a avaliar se os nossos serviços se adequam à Sociedade, por favor dê-nos a conhecer informações que pense serem 
relevantes acerca do conhecimento e experiência da Sociedade e dos seus colaboradores:
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A empresa IG Markets Limited opera em Portugal em regime de livre prestação de serviços,  
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DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 

Comprovaremos os dados do representante legal antes de ativar a conta.

REPRESENTANTE ÚNICO / REPRESENTANTE 1:

Nome completo:  

Morada de residência:  

 

       Código postal:  

Data de nascimento:  

REPRESENTANTE 2:

Nome completo:  

Morada de residência:  

 

       Código postal:  

Data de nascimento:  

1. Em algum momento, algum dos representantes apresentou falência?  Sim  Não

Se sim, explique:

 

 

DECLARAÇÕES 

Confirmo que a sociedade compreende a natureza e riscos envolvidos na negociação com margem através de CFDs. Confirmo que foi 
disponibilizado à sociedade a seguinte informação através do sitio da Internet: Aviso sobre Risco, Contrato com o cliente, Sumário de 
execução de Ordens e Sumário sobre conflito de Interesses. Confirmo que a sociedade entende e aceita o regime contratual destes 
documentos. A empresa também concorda com a Política de Privacidade da IG. Finalmente, confirmo que a informação prestada em nome 
da sociedade é verdadeiramente correcta.

 Assinatura:             Data:  

 Assinatura:             Data:  

Para uma Sociedade requerem-se duas assinaturas autorizadas, assim como um documento certificado pelo Conselho de  
Administração/Gerência. 

Os extractos são enviados automaticamente por e-mail e podem ser descarregados a partir da plataforma de trading. Se desejar 
receber o extracto por correio, por favor contacte-nos para o número 800 844 727. Por favor note que este envio implica um custo 
para o cliente.
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A empresa IG Markets Limited opera em Portugal em regime de livre prestação de serviços,  
está autorizada e regulada pela Financial Conduct Authority (FCA) no Reino Unido, com  
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IG MARKETS LIMITED Paseo de la Castellana, Planta 1ª, Derecha, Madrid 28046, España 
T 800 814 763 F 800 814 701 E info.pt@ig.com W IG.com

Após ter colocado os seus 
dados, por favor:

 Imprima o formulário; e

  Envie-nos

CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TÍTULARIDADE 

PARA: IG MARKETS LIMITED

De:

Nome do cliente:   (‘Eu’, ‘me’, ‘meu’, ‘Cliente’)

Número de conta: 

Nos termos da cláusula 17(e) do seu Contrato de Cliente, pelo presente acordo aceito não solicitar que o dinheiro que lhes for transferido 
seja mantido segundo o Regulamento Dinheiro de Clientes (tal como se define no Contrato de Cliente). Autorizo-os a considerar qualquer 
quantia em dinheiro que lhes for transferida como se fosse vossa propriedade plena para proteger ou cobrir as minhas obrigações presentes, 
futuras, reais, eventuais ou potenciais.

Reconheço que todo o dinheiro que lhes for transferido não será segregado, e que podem negociar com esse dinheiro em seu direito próprio 
e que me colocarei na posição de credor de V. Exas.

Assumo que me devolverão uma quantia de dinheiro equivalente no momento devido, nos termos das cláusulas do Contrato do Cliente.

 Assinatura do Cliente:           Data:  

Os CFDs são Produtos Financeiros Complexos. 
Um investimento responsável exige que conheça  
as suas implicações e esteja disposto a aceitá-las.
 
Advertências Específicas ao investidor:  
Pode implicar a perda da totalidade ou mais do que o capital  
investido. A IG é marca registada de IG Markets Limited.

http://www.ig.com
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