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IG Europe GmbH, Conta para negociação com Margem (Pessoa Singular), janeiro 2021

INFORMAÇÃO PESSOAL

Por favor preencha todos os campos. O nosso regulador exige que obtenhamos esta informação sobre si, e não poderemos abrir a sua conta 
sem a mesma.

01 | DADOS PESSOAIS 

Apelidos:  

Nome:  

Título:    Data de Nascimento:  

Documento de identificação:  

 

Passaporte:   ou B.I.:  

Número de contribuinte:  

Residência:  

 

 

    Cód. Postal:  

Localidade:   País:  

Lista de nacionalidade(s):   

É estritamente necessário que inclua o seu nome completo, tal como aparece no documento de identificação. 

02 | CONTACTOS

Telefone (obrigatório):  E-Mail (obrigatório):  

03 | INFORMAÇÃO SOBRE O EMPREGADOR

Cargo actual:  Empregado  Trabalhador por conta própria  Reformado  Desempregado

Âmbito de negócio:  Cargo actual:  

04 | DETALHES FINANCEIROS

Rendimento anual bruto:   € Valor aproximado das suas poupanças e investimentos:   €

Origem dos fundos usados para o 
seu trading com a IG Europe GmbH:       Trabalho      Herança      Investimentos      Outro (especifique)

Outro (especifique):  

05 | INSTRUÇÕES PARA RECEPÇÃO DE EXTRACTOS

Na ausência de outras instruções, iremos enviar os seus extratos por e-mail. Se preferir receber os seus extratos por correio, por favor,  
assinale esta caixa. Por favor, saiba também que pelo envio dos seus extratos por via postal ser-lhe-á cobrado 1 euro por cada extrato.
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CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIA

Por favor, preencha a seguinte secção para podermos avaliar até que ponto os nossos serviços são apropriados para si. Por favor, tenha 
em conta que somos obrigados a fazer esta avaliação. Podemos considerar que a conta que está a solicitar não é apropriada para si. Neste caso,  
iremos contactá-lo para lhe oferecer outras possibilidades.

1. Durante os últimos 3 anos, quantas vezes negociou nos seguintes produtos?

 Acções ou Fundos   Mais de 20 vezes  De 10 a 20 vezes   Menos de 10 vezes

 Derivados no mercado bolsista (warrants, futuros ou opções)  Mais de 20 vezes  De 10 a 20 vezes   Menos de 10 vezes

 Derivados fora de mercado bolsista (CFDs, divisas, binários)  Mais de 20 vezes  De 10 a 20 vezes   Menos de 10 vezes

2. Já negociou CFDs?    Sim  Não

 Se sim, qual o intermediário financeiro que utilizou?

3. Como operou com estes mercados maioritariamente?  Só execução e/ou assessoria  Gestão

4. Tem alguma experiência ou qualificações que lhe possam ser úteis para entender os nossos serviços?   Sim  Não

Se sim:  Experiência: Tenho um bom conhecimento sobre mercados fora de bolsa e derivados com alavancagem    
que adquiri através de experiência no sector financeiro.

Se sim:  Qualificações: Tenho um bom conhecimento sobre mercados fora de bolsa e derivados com alavancagem   
que adquiri mediante formação universitária e/ou financeira.

CONSENTIMENTO DE MARKETING 

Concordo que a IG ou outras empresas do IG Group podem informar-me sobre as suas ideias de trading, produtos e serviços através 
de e-mails.

 Sim  Não

O meu consentimento é dado voluntariamente e pode ser retirado a qualquer momento. Qualquer retirada do meu consentimento não 
afetará a legalidade do processamento de dados realizado antes de tal retirada. Para mais informações sobre como exercer o direito de 
retirada ou como podemos usar seus dados, por favor consulte o Aviso de Privacidade e Política de Acesso, e as informações sobre o 
Processamento de Dados em www.ig.com/por/privacidade

DECLARAÇÕES

Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 75% de 
contas de investidores de retalho perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este fornecedor. Deve considerar se compreende como 
funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco da perda do seu dinheiro. 

Compreendo a natureza e riscos envolvidos na negociação com margem através dos CFD. Confirmo que foram disponibilizados os 
documentos de Aviso de Risco, Aviso de Consentimentos Específico, Custos e Taxas da IG: CFD e Options, Resumo da Política de Execução 
de Ordens, Documento de Informações Fundamentais (KID) - CFD, Reclamações, Resumo sobre a Política de Conflitos de Interesses, Política 
de Privacidade e Política de Acesso, Sumário da Informação Pré-Contratual, Contrato com o Cliente para a negociação com margem (CFD), 
lidos e compreendidos através do site da IG. Finalmente confirmo que sou maior de idade e que a informação por mim apresentada no 
presente formulário é verdadeira e correcta.

 Assinatura:           Data:  

IG EUROPE GMBH Norrlandsgatan 16, 111 43 Stockholm, Suécia
T +351 211 205 593 E info.por@ig.com W IG.com

Após ter colocado os seus  
dados, por favor:

 Imprima o formulário;

 Assine o mesmo; e 

 Envie-nos.


