
Em resposta ao seu pedido para ser reclassificado como um Cliente Profissional Eletivo relativamente a todos os serviços 

de investimento e auxiliares prestados pela eXcentral, uma marca detida e operada pela Mount Nico Corp Ltd, com licença 

número 226/14 e sede registada em 204, P. Lordos Center, Block B, Corner Makarios Avenue 240 & Vyronos 1 Street, 

3105, Limassol, gostaríamos de o informar que, de acordo com a Parte II da Lei dos Serviços e Atividades de Investimento 

e Mercados Regulados de 2017, Lei 87(I)/2017 (a “Lei”), a Empresa tem o direito de tratar os seus clientes como Clientes 

Profissionais Eletivos, após se ter comprovado que o Cliente tem conhecimento, experiência e competência para tomar as 

suas próprias decisões de investimento e compreender os riscos envolvidos.

Para fazer essa avaliação, o Cliente deve cumprir no mínimo dois dos seguintes critérios, conforme definido na alínea 1 da 

Parte II da Lei:

Após a Empresa receber os seus documentos comprovativos, é necessário dar todos os passos razoáveis para garantir 

que cumpre os critérios acima referidos. Para o fazer, a Empresa poderá invocar a informação que já tiver recolhido du-

rante o acolhimento e ao longo da sua relação comercial consigo e/ou solicitar documentação e informação adicional até 

ficar convencida de que você detém conhecimento, experiência e competência suficiente para ser tratado com um cliente 

profissional.

Por favor note que, ao optar por alterar a sua classificação de cliente particular para profissional, a perda de 

proteção aplicável aos clientes particulares será consequente.

A Empresa adverte-o pelo presente documento sobre as seguintes consequências que poderá enfrentar no caso de ser 

categorizado como cliente profissional:

Realizou transações no mercado relevante, de dimensão significativa, numa frequência média de 10 por trimestre 

durante os quatro trimestres anteriores;

A dimensão do seu portfólio de instrumentos financeiros, incluindo depósitos de dinheiro e instrumentos finan-

ceiros, excede 500.000€ (quinhentos mil euros);

Trabalha ou trabalhou no setor financeiro durante pelo menos um (1) ano num cargo profissional, que exigisse 

conhecimento das transações ou serviços envolvidos.

Informação: 

Embora a Empresa deva ser justa, clara e não enganosa ao comunicar com os Clientes Profissionais, o nível de 

detalhe, o meio e o momento da prestação da informação podem diferir dos Clientes Particulares.

A informação que a Empresa poderá fornecer a Clientes Profissionais relativamente a custos e despesas associa-

dos poderá não ser tão abrangente como tem de ser para os Clientes Particulares.
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Os Clientes Particulares irão receber informação relativa às suas ordens executadas em tempo útil e com mais 

detalhe em relação ao seu conteúdo, em comparação com os Clientes Profissionais.

Quando a Empresa fornece informações que contenham uma indicação do desempenho passado de um instru-

mento financeiro, índice financeiro ou serviço de investimento e essa indicação se basear em valores denomina-

dos numa moeda diferente da moeda do País em que o Cliente reside, a Empresa tem a obrigação de fornecer 

ao Cliente Particular avisos reforçados de que os seus retornos podem aumentar ou diminuir como resultado de 

flutuações cambiais. Isto não se aplica aos Clientes Profissionais.

Ao contrário do que acontece com os Clientes Particulares, a Empresa não deve entregar aos Clientes Profis-

sionais a Política de Conflito de Interesses da Empresa e os procedimentos de gestão de reclamações da Empre-

sa.

A Empresa deve informar um Cliente Particular sobre a sua responsabilidade em relação à possível solvência do 

depositário em que os instrumentos financeiros do Cliente são retidos. Isto não se aplica aos Clientes Profission-

ais.

Quando a Empresa presta o serviço de Gestão de Portfólio, deve fornecer aos Clientes Particulares informações 

mais frequentes e mais detalhadas, em comparação com um Cliente Profissional.

Melhor Execução das Ordens: 

Em relação ao seu negócio MiFID, a Empresa deve tomar todas as medidas necessárias para obter os melhores 

resultados possíveis para os seus clientes ao executar as suas ordens. A aplicação e a importância relativa dos 

fatores de execução relevantes irão variar dependendo do facto de se tratar de um cliente particular ou profis-

sional. A Empresa não é obrigada a priorizar os custos globais da transação como sendo o fator mais importante 

para atingir a melhor execução no caso dos clientes profissionais.

La Compañía no está obligada a priorizar los costes generales de la transacción como el factor más importante 

para lograr la mejor ejecución para clientes profesionales.

Fundo de Compensação do Investidor (ICF): 

Os Clientes Profissionais, ao contrário dos Clientes Particulares, não estão cobertos pelo Fundo de Compen-

sação do Investidor.
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Adequabilidade: 

Ao prestar o serviço de gestão de portfólio a um Cliente profissional, a Empresa tem o direito de assumir que o 

cliente profissional tem o nível necessário de experiência, conhecimento e competência para compreender os 

riscos envolvidos na transação, nos produtos e serviços que lhe são oferecidos ou na gestão do seu portfólio. 

Portanto, ao contrário do que acontece com os Clientes Particulares, a Empresa não é obrigada a fornecer aos 

Clientes Profissionais um relatório periódico de desempenho que apresente uma avaliação de adequabilidade 

detalhada em relação aos serviços de consultoria e portfólio.

Adequação:

Quando é necessária uma avaliação de adequação para serviços sem consultoria, a Empresa tem o direito de 

assumir que o Cliente Profissional tem o nível necessário de experiência, conhecimento e competência para 

compreender os riscos envolvidos na transação, produtos e serviços que lhe são oferecidos.

 

Ao submeter este documento, está a declarar o seguinte:

Desejo atualizar o meu estatuto de retalhista para profissional e compreendo totalmente que a submissão desta candida-

tura é considerada como um pedido escrito para ser tratado como um cliente profissional de um modo geral.

Informarei imediatamente a eXcentral sobre qualquer alteração que possa surgir que possa afetar o meu estatuto de 

cliente profissional.

Eu, o signatário deste documento, confirmo que cumpro pelo menos dois dos três critérios necessários para me tornar 

um Cliente Profissional.

Nome completo:

E-mail registado:

Data:

Assinatura:
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Ao assinar este documento, está a declarar o seguinte:

Eu, o signatário deste documento, confirmo que li, compreendi e concordo com as consequências em relação à reclas-

sificação da minha conta para o estatuto profissional submetida à eXcentral, uma marca detida e operada pela Mount 

Nico Corp Ltd (a “Empresa”), conforme descritas na secção CONSEQUÊNCIAS DA CATEGORIZAÇÃO COMO CLIENTE 

PROFISSIONAL da Candidatura a reclassificação como Cliente Profissional Eletivo que me foi enviada.

Adicionalmente, eu, o signatário deste documento, confirmo que li, compreendi e concordo com os Acordos de Garantia 

com Transferência de Titularidade com a Empresa, conforme estabelecidos no Acordo do Cliente.

Nome completo:

E-mail registado:

Data:

Assinatura:
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