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Para os investidores que procuram um serviço personalizado de Bolsa, o BiG criou o Bolsa+: um serviço Premium com acesso directo à sala de corretagem do 
BiG, que lhe permite um acompanhamento personalizado da sua carteira de títulos, um acesso facilitado aos principais mercados internacionais (em activos 
como acções, futuros ou CFDs) e uma selecção da informação mais relevante para os seus investimentos. 

Caso não queira inserir as suas ordens de Bolsa directamente via Internet, terá ainda a possibilidade de fazê-lo através dos nossos operadores especializados. 
A sala de corretagem estará sempre empenhada em executar as suas ordens da forma mais eficiente segundo as instruções do cliente.

NOTAS:

Ao aceder ao serviço Bolsa+, o cliente aceita que pode ser desactivada a password de transferência via www.big.pt, devido à gestão de posições 
de trading diárias.

O cliente aceita que o serviço Bolsa+ implica um preçário próprio, distinto do preçário de corretagem standard, ambos disponíveis em www.big.pt

O cliente aceita que as ordens executadas através do serviço Bolsa+ sejam disponibilizadas na sua Área de Cliente, em www.big.pt

O cliente é totalmente responsável pelas ordens de Bolsa e de outras plataformas de negociação relacionadas com a sua conta, tanto as ordenadas 
via telefónica quanto pela internet.

O Banco de Investimento Global adverte que investir em Bolsa pode resultar na realização menos-valias, ou em certos casos, na perda total ou 
mais do que o capital investido.

INVISTA EM BOLSA 
COM O APOIO DE ESPECIALISTAS.

CLIENTE BIG NOVO CLIENTE

NOVO CLIENTE (JUNTAR PROCESSO DE ABERTURA DE CONTA)

SUBSCRIÇÃO DO SERVIÇO BOLSA+
NOME 

Nº DE CONTA

Declaro ter tomado conhecimento e que concordo com as Condições Gerais do Serviço Bolsa+

ASSINATURA(S) DE ACORDO COM A FICHA DE ABERTURA DE CONTA

DATA
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O serviço Bolsa+ consiste num serviço premium de corretagem para investidores, que pretendam ter o apoio directo
dos traders da sala de corretagem do BiG. O serviço permite o acesso privilegiado a notícias, informações e análises
referentes a todas as classes de activos: Acções, Commodities e Obrigações. A equipa de traders analisa consigo
as suas ideias de investimento, assim como as oportunidades detectadas pela equipa de Research.

O cliente passa a ter a possibilidade de transmitir as suas ordens de Bolsa, directamente por telefone.

O serviço não contempla a gestão discricionária de carteiras, as decisões de investimento são sempre da
responsabilidade do cliente.

Acesso e acompanhamento privilegiado por corretores de bolsa com vasta experiência em mercados financeiros
via Acções, Futuros, ETPs Obrigações ou CFDs;
Execução e gestão de ordens de investimentos feita pelo seu corretor de bolsa;
Posições longas, curtas, spread trading e ordens de controlo de risco (“stop-loss”, “trailing-stop” ou “one cancels
the other”);
Informação e monitorização em real-time de níveis de abertura/fecho de posições;
Preçário escalonado mediante a frequência de ordens executadas ou montantes transaccionados mensalmente;
Acesso aos principais mercados internacionais;
Horário alargado (8:00 – 21:00) e abertura em feriados nacionais.

O serviço destina-se a investidores que pretendem ter um profissional para acompanhar diariamente a gestão
dos seus investimentos em activos financeiros.
Ideal para investidores dinâmicos que procuram apoio em técnicas de trading mais avançadas e maior disciplina
na implementação da sua estratégia.

Para beneficiar do serviço Bolsa +, necessita apenas:

Ter conta aberta no BiG;
Preencher o pedido de subscrição do serviço, juntamente com a assinatura das condições particulares, disponível
no separador Documentação – Pedido de subscrição;
Preencher o questionário DMIF, para verificar o seu perfil de investidor;
Enviar o pedido e condições assinados por e-mail para apoio@big.pt, ou por correio para a sede do BiG - Av. 24
de Julho, 74-76, 1200-869 Lisboa;
Posteriormente será informado dos contactos da sala de corretagem e a sua conta será alocada a um dos traders;
Para subscrever o serviço é necessário um montante mínimo em títulos ou liquidez de €50.000, ou €25.000 caso
pretenda investir com alavancagem;
Os custos do serviço estão integralmente incluídos no valor das comissões de intermediação, estando os clientes
isentos de qualquer mensalidade adicional.

 
 

*PARA CONHECIMENTO DO PREÇÁRIO, CONSULTAR DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE NO WEBSITE DO BIG.

EM QUE CONSISTE 
O SERVIÇO?

QUAIS AS PRINCIPAIS
VANTAGENS?

A QUEM SE DESTINA?

COMO SUBSCREVER?

QUAIS OS ACTIVOS FINANCEIROS 
DISPONÌVEIS NO BIG?

ATIVOS

PLATAFORMAS Ações ETP’S Warrants e 
Certificados

Opções Futuros Obrigações CFD’s

BiG* (MyBolsa, Direct 
Trade, Corretora)

x x x x

BiG Power Trade* x x

BiGlobal Trade* x x x x x x

BiG Trader24* x
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1. CONDIÇÕES PARTICULARES
As presentes Condições Particulares fazem parte 
das Condições Gerais de Abertura de Conta 
(CGAC) subscritas pelo Cliente aderente ao 
serviço de corretagem assistida Bolsa+, que se 
aplicarão a todos os casos que aqui não estejam 
especificamente regulados.

2. OBJECTO
2.1. As presentes condições particulares regulam a 
prestação do serviço designado por Bolsa+, pelo 
Banco de Investimento Global, S.A. (BiG) aos seus 
Clientes que a estas adiram. Para o efeito destas 
condições particulares, o serviço Bolsa+ consiste 
num serviço personalizado de corretagem para 
transmissão e execução de ordens sobre valores 
mobiliários e operações associadas, possibilitando 
aos clientes aderentes o acesso directo à sala de 
mercados e aos corretores especializados do BiG.

3. SERVIÇO
3.1. O BiG disponibilizará ao Cliente os recursos 
humanos e técnicos necessários para prestar o 
serviço Bolsa+ através de contacto telefónico com 
os referidos corretores e por acesso electrónico no 
site do BiG em www.big.pt.

3.2. Os referidos corretores podem prestar ao 
cliente, mediante solicitação, informações sobre os 
mercados de capitais por forma a contribuir para o 
esclarecimento das suas decisões de investimento. 
Tais informações são transmitidas com base em 
informação disponível para o público em geral e 
recolhida de fontes consideradas de confiança, 
podendo ainda resultar da análise dessa informação 
efectuada pelo departamento de research do BiG, 
a qual está disponível para consulta por quaisquer 
interessados no site do BiG em www.big.pt.

3.3. O Cliente reconhece e aceita que as informações 

CONDIÇÕES PARTICULARES 

(A PREENCHER PELOS SERVIÇOS DO BiG)

IDENTIFICAÇÃONÚMERO DE CLIENTE

referidas no número anterior que lhe sejam prestadas 
pelo BiG no âmbito do serviço Bolsa+, nos termos 
acima referidos, não vinculam o BiG. Em particular, as 
informações relativas a quaisquer valores mobiliários 
não devem, em circunstância alguma, ser entendidas 
como constituindo por si só uma ordem de venda, 
compra ou qualquer outra estratégia de investimento. 
Nessa medida, o cliente reconhece e aceita que é da 
sua exclusiva responsabilidade quaisquer decisões 
de investimento que tome e ordens que transmita 
através do serviço Bolsa+.

3.4. O Cliente reconhece ainda e aceita que o serviço 
Bolsa+ não é um serviço de gestão de carteiras, 
nem de consultoria, nem implica o exercício dessas 
atividades pelo BiG.

3.5. O Cliente poderá consultar as ordens executadas 
através do serviço Bolsa+ ao longo da sessão diária de 
Bolsa em curso através do site do BiG em www.big.pt, 
na parte de acesso reservado ao Cliente mediante o 
respectivo login, podendo aí igualmente acompanhar 
a evolução da valorização da sua carteira de títulos.

3.6. O Cliente declara compreender e aceitar que a 
utilização do serviço Bolsa+ poderá, relativamente 
a certas categorias de instrumentos financeiros 
(nomeadamente instrumentos complexos), ficar 
dependente de um juízo de adequação feito pelo BiG 
relativamente ao investimento em causa, tendo em 
conta a experiência do Cliente e a sua capacidade 
de avaliação dos riscos, designadamente de perdas, 
associados ao investimento em valores mobiliários 
e outros instrumentos financeiros. A subscrição 
do serviço Bolsa+ não dispensa o Cliente de tomar 
conhecimento, e/ou de aceitar, quaisquer avisos ou 
restrições à negociação constantes do [site do BiG/
área de negociação do cliente]. Nos casos em que 
o BiG entenda a operação como desadequada à 
experiência e conhecimentos do Cliente, o Cliente 
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declara estar ciente dos riscos inerentes a essa 
operação, e que os assume por sua iniciativa em cada 
ordem ou instrução que transmita ao BiG utilizando o 
serviço Bolsa+. 

3.7. O Cliente reconhece e aceita que do investimento 
em valores mobiliários podem resultar mais-valias e 
também menos-valias.

3.8. O Cliente reconhece e consente, de modo 
expresso, para todos os efeitos legais, na gravação 
de todos os contactos telefónicos realizados com o 
BiG no âmbito do serviço Bolsa+ sem necessidade 
de prestação de consentimento prévio a cada um 
dos contactos efetuados.

4. CUSTOS
Os custos decorrentes da adesão a este serviço de 
corretagem personalizado são os que constam do 
preçário em vigor no BiG para este serviço, o qual 
poderá ser alterado nos termos previstos nas CGAC.

5. DURAÇÃO
5.1. As presentes condições particulares são 
celebradas por tempo indeterminado, podendo 
qualquer uma das partes denunciá-las a qualquer 
momento, por escrito, mediante carta registada com 

aviso de recepção enviada à outra parte, com a 
antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis da data 
em que a denúncia deva produzir os seus efeitos. A 
denúncia das presentes Condições Particulares não 
afectará as ordens dadas pelo Cliente e executadas 
previamente à data de efectivação da denúncia, nem 
as operações a estas associadas.
 
5.2. As presentes Condições Particulares caducam 
automaticamente no caso de cessação, por qualquer 
motivo, das CGAC.

6. ALTERAÇÕES
O BiG poderá alterar as presentes Condições 
Particulares nos termos previstos nas CGAC.

7. LEI APLICÁVEL E FORO
As presentes Condições Particulares regem-se 
pela Lei Portuguesa. Para a resolução de qualquer 
litígio emergente destas Condições Particulares 
será competente o foro da comarca de Lisboa, com 
renúncia expressa a qualquer outro.

Declaro ser Cliente do BiG, tendo subscrito as CGAC. Declaro ainda que tomei conhecimento das presentes 
Condições Particulares e que me foram apresentados pelo BIG todos os esclarecimentos necessários à sua 
total compreensão, aceitando na íntegra as presentes Condições Particulares.

ASSINATURA(S) DE ACORDO COM A FICHA DE ABERTURA DE CONTA

DATALOCAL
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Associado à subscrição Produtos Negociáveis por via do Serviço Bolsa+ / Associated with the subscription of 
products traded via Bolsa+ Service.

Informação Importante

Leia com atenção esta informação caso não se qualifique como investidor profissional. 

O BiG informa que os instrumentos financeiros disponibilizados aos seus clientes que subscrevam o serviço Bolsa+ têm 
um grau de complexidade e de risco variáveis. Determinadas categorias de instrumentos financeiros são considerados, 
nos termos da legislação em vigor, como produtos complexos, e o investimento em algumas categorias de instrumentos 
financeiros pode não ser adequado a determinados clientes, tendo em conta os seus conhecimentos e experiência em 
matéria de investimento. O BiG solicita aos seus clientes informação relativa aos seus conhecimentos e experiência em 
matéria de investimento no que respeita aos tipos de instrumentos financeiros em que os clientes considerem investir e 
aos serviços de investimento de que pretendam beneficiar, com o objetivo de avaliar, nos termos previstos na legislação 
da União Europeia, se o cliente compreende os riscos inerentes a esse instrumento ou serviço e se a decisão de 
investimento é, ou não, adequada às suas caraterísticas de investidor.

A avaliação da experiência e conhecimentos do cliente, com vista à determinação da adequação dos investimentos 
pretendidos, não pode ser realizada no âmbito das comunicações efetuadas pelo cliente ao utilizar o serviço Bolsa+. Por 
isso, o BiG recomenda aos clientes que, antes da primeira utilização do serviço Bolsa+, e antes da primeira utilização do 
serviço Bolsa+ para o investimento em categorias de instrumentos financeiros que possam revestir considerável grau 
de complexidade e risco, os clientes utilizem os restantes canais de comunicação disponibilizados pelo BiG, incluindo [a 
área de negociação do cliente] em ordem a receber toda a informação do BiG relativa a esses instrumentos e a permitir 
ao BiG comunicar-lhe, quando apropriado, que em seu entender o investimento pretendido poderá não ser adequado 
às suas caraterísticas.
A disponibilização do serviço Bolsa+ não pode ser entendida pelo cliente como significando que o BiG considera que 
todas as categorias de instrumentos financeiros são apropriados para investimento, nem que o BiG confirma que esse 
investimento é adequado. 

Com a assinatura deste documento, o cliente confirma e declara ter sido claramente advertido, por escrito, de que 
a informação por si disponibilizada ao BiG, previamente à utilização do serviço Bolsa+, pode não ser suficiente para 
o BiG determinar a adequação da operação considerada às suas circunstâncias, e que a intenção de investimento 
manifestada por meio do serviço Bolsa+ é da sua exclusiva iniciativa.

 
BiG informs that the financial instruments made available to its clients that subscribe Bolsa+ service have a varying 
degree of complexity and risk. Certain categories of financial instruments are considered, under existing legislation, as 
complex products, and investment in some categories of financial instruments may not be suitable for certain clients, 
taking into account their investment knowledge and experience. BiG asks its clients for information on their investment 
knowledge and experience with regard to the types of financial instruments in which clients consider investing and the 
investment services they wish to benefit from, with the aim of assessing, in accordance with EU law, whether or not 
the client understands the risks inherent in that instrument or service and whether or not the investment decision is 
appropriate to its investor characteristics.

The evaluation of the customer’s experience and knowledge, with a view to determining the adequacy of the desired 
investments, cannot be carried out in the context of communications made by the client when using the Bolsa+ service. 
Therefore, BiG recommends that customers, prior to the first use of the Bolsa+ service, and before the first use of the 
Bolsa+ service for investment in categories of financial instruments that may be of considerable degree of complexity and 

BiG084INVE_SET2022

CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIA 
DO INVESTIDOR
KNOWLEGDGE AND EXPERIENCE
OF THE INVESTOR

DATA / DATE Nº DE CONTA / ACCOUNT NUMBER

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL / TAX IDENTIFICATION NUMBER
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risk, clients should use the other communication channels provided by BiG, including [the client’s trading area] in order to 
receive all information from BiG relating to these instruments and to allow BiG to communicate to him, where appropriate, 
that in his view the intended investment may not be appropriate to its characteristics.

The availability of the Bolsa+ service cannot be understood by the client as meaning that BiG considers that all categories 
of financial instruments are appropriate for investment, nor that BiG confirms that this investment is appropriate.
With the signing of this document, the client confirms and declares that he has been clearly advised in writing that the 
information made available to BiG prior to the use of the Bolsa+ service may not be sufficient for BiG to determine the 
suitability of the operation considered to its circumstances, and that the investment intention expressed through the 
Bolsa+ service is at its sole initiative.

ASSINATURA (CONFORME DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÂO)
SIGNATURE (AS PER IDENTIFICATION DOCUMENT)
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