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Para recepção e resolução de reclamações, por favor contacte:

Departamento Financeiro, de Controlo e Reporting (Compliance Officer)
Av. da Liberdade, 190 - 5ºA    1250-147 Lisboa
Tel: +351 210 438 300
compliance@sgkb.pt

Qualquer reclamação pode ainda ser dirigida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM):

CMVM
Rua Laura Alves nº 4, 1050-138 Lisboa

www.cmvm.pt

Para informações complementares relativas ao Sistema de Indemnização aos Investidores, consulte o endereço www.cmvm.pt.

Na contratação do serviço de investimento em valores mobiliários, os investidores não qualificados devem analisar atentamente o preçário para calcular os
encargos totais previsíveis do investimento a realizar, incluindo a detenção de valores mobiliários, e compará-los com os eventuais rendimentos esperados.

Antes de contratar o serviço, devem consultar as recomendações da CMVM disponíveis na Internet (www.cmvm.pt) onde podem também comparar os preços
dos intermediários financeiros autorizados e efectuar simulações de custos.

ST. GALLER KANTONALBANK AG - SUCURSAL EM PORTUGAL

INFORMAÇÃO GERAL

AVISO AOS INVESTIDORES

SISTEMA DE INDEMNIZAÇÃO AOS INVESTIDORES

O St. Galler Kantonalbank AG - Sucursal em Portugal é uma entidade participante no Sistema de Indemnização aos Investidores, (SII), regulado pelo Decreto-Lei
n.º 222/99, de 22 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 162/2009, de 20 de Julho. O SII garante a cobertura dos créditos de que seja sujeito passivo a entidade
participante, em consequência de incapacidade financeira desta
para, de acordo com as condições legais e contratuais aplicáveis, reembolsar ou restituir aos investidores, os fundos que lhes sejam devidos ou que lhes
pertençam e que se encontrem especialmente afectos a operações de investimento, ou que sejam detidos, administrados ou geridos por sua conta no âmbito de
operações de investimento. Incluem-se as operações de investimento cujas condições contratuais estabeleçam uma garantia de reembolso de montantes
determinados ou determináveis.

O montante máximo da cobertura é de € 25.000 por titular. O valor dos créditos é calculado de acordo com as condições legais e contratuais, nomeadamente as
relativas à avaliação do montante dos Fundos ou dos Instrumentos Financeiros pertencentes ao investidor e que a entidade participante não tenha capacidade
de restituir.

(Serviço de Reclamação e Apoio ao Cliente) 

CMVM 
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1. Execução de Ordens

Em %  Euros (Mín/Máx)

Até 50.000
De 50.001 até 100.000 Selo

Superior a 100.000
Até 50.000 0,50 (50/--) Selo

De 50.001 até 100.000 0,40 (50/--) Selo
Superior a 100.000 0,35 (50/--) Selo

Até 50.000
De 50.001 até 100.000 (50/--) Selo

Superior a 100.000
Até 50.000

De 50.001 até 100.000
Superior a 100.000

2. Consultoria de Investimentos

Em %  Euros (Mín/Máx) Valor Anual 
(Min/Máx)

Income 0,20 100/-- 400/ -- IVA
Defensive 0,20 100/-- 400/ -- IVA
Balanced 0,30 100/-- 400/ -- IVA
Growth 0,30 100/-- 400/ -- IVA
Dynamic 0,30 100/-- 400/ -- IVA

3. Gestão de Carteiras por conta de outrém

Em %  Euros (Mín/Máx) Valor Anual

Income 0,75 (*) 25/-- 100/-- IVA
Defensive 1,00 (*) 25/-- 100/-- IVA
Balanced 1,25 (*) 25/-- 100/-- IVA
Growth 1,50 (*) 25/-- 100/-- IVA
Dynamic 1,75 (*) 25/-- 100/-- IVA

4. Operações Cambiais

Sempre que seja efectuada uma transacção cambial o banco utilizará as taxas de câmbio Internas em vigor a cada momento.

Compra pelo Banco: Taxa de Câmbio Interna  - 10 por mil
Venda pelo Banco:    Taxa de Câmbio Interna  +10 por mil

5. Outras comissões

Em %  Euros (Mín/Máx) Valor Anual

Comissão administrativa 0,10 100/-- -- IVA Nota (1)
Pagamento de dividendos 0,00 Isento -- Nota (2)
Resgate de valores mobiliários 0,00 Isento -- Nota (3)
Transferências de titulos expedida -- -- IVA Nota (4)

Por linha transferida € 25 (€ 125 / ---) Acrescem Despesas de 
Correspondente

Transferências recebidas 0,00 Isento --

Nota (1) Comissão anual cobrada trimestralmente. Incide sobre o valor da carteira de titulos no final de cada mês.

Comissões de Intermediação
Outras condições

Acresce comissão de processamento internacional 
no montante máximo de 0,1%.

Acresce comissão de processamento internacional 
no montante máximo de 0,1%.

(50/--)

0,50 (50/--) Selo

Nota (4) Comissão cobrada por cada  titulo transferido.

Nota (2) Os juros/dividendos pagos estão sujeitos a retenção na fonte, podendo variar conforme enquadramento fiscal do cliente.
Nota (3) Isento, excepto nos casos em que haja lugar à cobrança de comissões de resgate por parte do emitente do produto.

Tipo de Comissão
Outras Comissões sobre Valores Mobiliários Acresce 

Imposto à Taxa 
em Vigor

Outras condições

Fundos

Comissão anual,  cobrada 
trimestralmente. Percentagem 

incide sobre o valor dos activos 
brutos no final de cada mês.

Comissão anual, cobrada 
trimestralmente sobre os activos 
brutos sob gestão. Percentagem 
incide sobre o valor dos activos 

brutos no final de cada mês.

Nota: Sempre que sejam transacionados títulos em moeda estrangeira em conta à ordem na moeda EURO, é utilizada a taxa de câmbio interna, em vigor a cada
momento.

Perfil de Investidor
Comissões de Gestão Discricionária

Perfil de Investidor

Outros Produtos

Acções

As transacções cambiais estão sujeitas a 10 por mil sobre o montante transaccionado. 

Acresce 
Imposto à Taxa 

em Vigor
Outras condições

Comissões de Consultoria

(*) Acresce comissão de intermediação de 0,1% , minimo 50€ sobre o montante de cada transacção efectuada. Acresce comissão de
processamento internacional no montante máximo de 0,1%.

0,50

0,50

Acresce 
Imposto à Taxa 

em Vigor
Outras condições

Obrigações

Acresce 
Imposto à Taxa 

em Vigor
Produtos Escalões
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