
 

INFORMAÇÃO DE CUSTOS E ENCARGOS EX-ANTE 

Receção e Transmissão ou Execução de Ordens 

 
Ações e outros títulos de rendimento variável 

 

No contexto de transposição da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) 
tornou-se imperativo reforçar a transparência e a confiança nos mercados, a par da proteção dos 
investidores na prestação de atividades e serviços de investimento, nomeadamente através da 
disponibilização de informações adicionais acerca dos custos e Encargos ex-ante associados aos 
serviços prestados. 

Resumem-se abaixo os custos e encargos associados aos serviços prestados - de Receção e 
Transmissão ou Execução de Ordens - cobrados pelo Banco, elaborados com base no preçário 
de títulos divulgado em www.santander.pt e no sítio na Internet da Comissão do Mercado de 
Valores Mobiliários. A informação disponibilizada não dispensa a consulta do preçário em vigor 
atualizada nas referidas plataformas on-line. 

Os valores indicados são calculados com base num investimento inicial de 10.000 euros, por um 
período de um, três e cinco anos e, constituem uma mera simulação dos encargos aplicáveis na 
aquisição, guarda de valores mobiliários e na alienação, apurada com referência ao preçário de 
títulos em vigor e respetivo regime fiscal. 

  

Euronext 
Lisboa 

Mercados 
Europeus 

Mercados 
Americanos 

Prazo de investimento - 1 ano 

Internet/Mob\ile Custos e Encargos Totais 60,78 € 77,94 € 84,18 € 

 Impacto anualizado na rentabilidade -0,61 % -0,78 % -0,84 % 

 Pagamentos recebidos de terceiros n/a n/a n/a 

Balcão Custos e Encargos Totais 134,47 € 134,47 € 134,47 € 

 Impacto anualizado na rentabilidade -1,34 % -1,34 % -1,34 % 

 Pagamentos recebidos de terceiros n/a n/a n/a 

     
Prazo de investimento - 3 anos  

Internet/Mobile Custos e Encargos Totais 154,26 € 171,42 € 177,66 € 

 Impacto anualizado na rentabilidade -0,51 % -0,57 % -0,59 % 

 Pagamentos recebidos de terceiros n/a n/a n/a 

Balcão Custos e Encargos Totais 227,95 € 227,95 € 227,95 € 

 Impacto anualizado na rentabilidade -0,76% -0,76% -0,76% 

 Pagamentos recebidos de terceiros n/a n/a n/a 

     
Prazo de investimento - 5 anos  

Internet/Mobile Custos e Encargos Totais 247,74 € 264,90 € 271,14 € 

 Impacto anualizado na rentabilidade -0,49% -0,53% -0,54% 

 Pagamentos recebidos de terceiros n/a n/a n/a 

Balcão Custos e Encargos Totais 321,43 € 321,43 € 321,43 € 

 Impacto anualizado na rentabilidade -0,64% -0,64% -0,64% 

 Pagamentos recebidos de terceiros n/a n/a n/a 

NOTA: Informação elaborada com base em dados de 09/06/2022. Valores em euros exceto indicação em contrário. 



 

INFORMAÇÃO DE CUSTOS E ENCARGOS EX-ANTE 

Receção e Transmissão ou Execução de Ordens 

 
A simulação apresentada não considera a variação do preço de mercado do investimento 
realizado, nem abrange os valores cobrados por pagamentos de rendimentos, juros ou dividendos 
e respetivos encargos, nem impostos sobre os rendimentos ou mais-valias.  

Na liquidação de operações em moeda estrangeira é usada a taxa de câmbio de referência 
acrescida de uma margem definida com base no fixing do BCE do dia seguinte ao da realização 
da transação. A simulação não considera o efeito da conversão cambial. 

Os custos e encargos indicados são valores agregados. A pedido do Cliente, o Banco está 
obrigado a apresentar os custos e encargos de forma individualizada.  

Esta informação tem caráter meramente exemplificativo e constitui uma simulação baseada nas 
comissões previstas no preçário do Banco que estão disponíveis nos balcões do Banco Santander 
Totta, na página da internet do Banco em www.santander.pt e poderão ser alteradas de acordo 
com a legislação aplicável. 

 
  



 

INFORMAÇÃO DE CUSTOS E ENCARGOS EX-ANTE 

Receção e Transmissão ou Execução de Ordens 

 
Obrigações e outros títulos de rendimento fixo 

 

No contexto de transposição da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) 
tornou-se imperativo reforçar a transparência e a confiança nos mercados, a par da proteção dos 
investidores na prestação de atividades e serviços de investimento, nomeadamente através da 
disponibilização de informações adicionais acerca dos custos e Encargos ex-ante associados aos 
serviços prestados. 

Resumem-se abaixo os custos e encargos associados aos serviços prestados - de Receção e 
Transmissão ou Execução de Ordens - cobrados pelo Banco, elaborados com base no preçário 
de títulos divulgado em www.santander.pt e no sítio na Internet da Comissão do Mercado de 
Valores Mobiliários. A informação disponibilizada não dispensa a consulta do preçário em vigor 
atualizada nas referidas plataformas on-line. 

Os valores indicados são calculados com base num investimento inicial de 10.000 euros, por um 
período de um, três e cinco anos e, constituem uma mera simulação dos encargos aplicáveis na 
aquisição, guarda de valores mobiliários e no reembolso, apurada com referência ao preçário de 
títulos em vigor e respetivo regime fiscal. 

  

Euronext 
Lisboa 

Mercados 
Europeus 

Mercados 
Americanos 

Prazo de investimento - 1 ano 

Internet/Mobile Custos e Encargos Totais 90,66 € 99,24 € 102,36 € 

 Impacto anualizado na rentabilidade -0,90 % -0,99 % -1,02 % 

 Pagamentos recebidos de terceiros n/a n/a n/a 

Balcão Custos e Encargos Totais 127,50 € 127,50 € 127,50 € 

 Impacto anualizado na rentabilidade -1,27 % -1,27 % -1,27 % 

 Pagamentos recebidos de terceiros n/a n/a n/a 

     
Prazo de investimento - 3 anos  

Internet/Mobile Custos e Encargos Totais 184,14 € 192,72 € 195,84 € 

 Impacto anualizado na rentabilidade -0,61% -0,64% -0,65% 

 Pagamentos recebidos de terceiros n/a n/a n/a 

Balcão Custos e Encargos Totais 220,98 € 220,98 € 220,98 € 

 Impacto anualizado na rentabilidade -0,73% -0,73% -0,73% 

 Pagamentos recebidos de terceiros n/a n/a n/a 
     

Prazo de investimento - 5 anos  

Internet/Mobile Custos e Encargos Totais 277,62 € 286,20 € 289,32 € 

 Impacto anualizado na rentabilidade -0,55 % -0,57 % -0,58 % 

 Pagamentos recebidos de terceiros n/a n/a n/a 

Balcão Custos e Encargos Totais 314,46 € 314,46 € 314,46 € 

 Impacto anualizado na rentabilidade -0,63 % -0,63 % -0,63 % 

 Pagamentos recebidos de terceiros n/a n/a n/a 

NOTA: Informação elaborada com base em dados de 09/06/2022. Valores em euros exceto indicação em contrário. 



 

INFORMAÇÃO DE CUSTOS E ENCARGOS EX-ANTE 

Receção e Transmissão ou Execução de Ordens 

 
A simulação apresentada não considera a variação do preço de mercado do investimento 
realizado, nem abrange os valores cobrados por pagamentos de rendimentos, juros ou dividendos 
e respetivos encargos, nem impostos sobre os rendimentos ou mais-valias.  

Na liquidação de operações em moeda estrangeira é usada a taxa de câmbio de referência 
acrescida de uma margem definida com base no fixing do BCE do dia seguinte ao da realização 
da transação. A simulação não considera o efeito da conversão cambial. 

Os custos e encargos indicados são valores agregados. A pedido do Cliente, o Banco está 
obrigado a apresentar os custos e encargos de forma individualizada.  

Esta informação tem caráter meramente exemplificativo e constitui uma simulação baseada nas 
comissões previstas no preçário do Banco que estão disponíveis nos balcões do Banco Santander 
Totta, na página da internet do Banco em www.santander.pt e poderão ser alteradas de acordo 
com a legislação aplicável. 

 
  



 

INFORMAÇÃO DE CUSTOS E ENCARGOS EX-ANTE 

Receção e Transmissão ou Execução de Ordens 

 
PRIVATE BANKING 

Ações e outros títulos de rendimento variável 
 

No contexto de transposição da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) 
tornou-se imperativo reforçar a transparência e a confiança nos mercados, a par da proteção dos 
investidores na prestação de atividades e serviços de investimento, nomeadamente através da 
disponibilização de informações adicionais acerca dos custos e encargos ex-ante associados aos 
serviços prestados. 

Resumem-se abaixo os custos e encargos associados aos serviços prestados - de Receção e 
Transmissão ou Execução de Ordens - cobrados pelo Banco, elaborados com base no preçário 
de títulos divulgado em www.santander.pt e no sítio na Internet da Comissão do Mercado de 
Valores Mobiliários. A informação disponibilizada não dispensa a consulta do preçário em vigor 
atualizada nas referidas plataformas on-line. 

Os valores indicados são calculados com base num investimento inicial de 10.000 euros, por um 
período de um, três e cinco anos e, constituem uma mera simulação dos encargos aplicáveis na 
aquisição, guarda de valores mobiliários e na alienação, apurada com referência ao preçário de 
títulos em vigor e respetivo regime fiscal. 

  

Euronext 
Lisboa 

Mercados 
Europeus 

Mercados 
Americanos 

Prazo de investimento - 1 ano 

Internet/Mob\ile Custos e Encargos Totais 50,94 € 68,10 € 74,34 € 

 Impacto anualizado na rentabilidade -0,51 % -0,68 % -0,74 % 

 Pagamentos recebidos de terceiros n/a n/a n/a 

Balcão Custos e Encargos Totais 124,63 € 124,63 € 124,63 € 

 Impacto anualizado na rentabilidade -1,24 % -1,24 % -1,24 % 

 Pagamentos recebidos de terceiros n/a n/a n/a 

     

Prazo de investimento - 3 anos  

Internet/Mobile Custos e Encargos Totais 124,74 € 141,90 € 148,14 € 

 Impacto anualizado na rentabilidade -0,41 % -0,47 % -0,49 % 

 Pagamentos recebidos de terceiros n/a n/a n/a 

Balcão Custos e Encargos Totais 198,43 € 198,43 € 198,43 € 

 Impacto anualizado na rentabilidade -0,66 % -0,66 % -0,66 % 

 Pagamentos recebidos de terceiros n/a n/a n/a 

     

Prazo de investimento - 5 anos  

Internet/Mobile Custos e Encargos Totais 198,54 € 215,70 € 221,94 € 

 Impacto anualizado na rentabilidade -0,40 % -0,43 % -0,44 % 

 Pagamentos recebidos de terceiros n/a n/a n/a 

Balcão Custos e Encargos Totais 272,23 € 272,23 € 272,23 € 

 Impacto anualizado na rentabilidade -0,54 % -0,54 % -0,54 % 

 Pagamentos recebidos de terceiros n/a n/a n/a 

NOTA: Informação elaborada com base em dados de 09/06/2022. Valores em euros exceto indicação em contrário. 



 

INFORMAÇÃO DE CUSTOS E ENCARGOS EX-ANTE 

Receção e Transmissão ou Execução de Ordens 

 
A simulação apresentada não considera a variação do preço de mercado do investimento 
realizado, nem abrange os valores cobrados por pagamentos de rendimentos, juros ou dividendos 
e respetivos encargos, nem impostos sobre os rendimentos ou mais-valias.  

 

Na liquidação de operações em moeda estrangeira é usada a taxa de câmbio de referência 
acrescida de uma margem definida com base no fixing do BCE do dia seguinte ao da realização 
da transação. A simulação não considera o efeito da conversão cambial. 

Os custos e encargos indicados são valores agregados. A pedido do Cliente, o Banco está 
obrigado a apresentar os custos e encargos de forma individualizada.  

Esta informação tem caráter meramente exemplificativo e constitui uma simulação baseada nas 
comissões previstas no preçário do Banco que estão disponíveis nos balcões do Banco Santander 
Totta, na página da internet do Banco em www.santander.pt e poderão ser alteradas de acordo 
com a legislação aplicável. 

 
  



 

INFORMAÇÃO DE CUSTOS E ENCARGOS EX-ANTE 

Receção e Transmissão ou Execução de Ordens 

 
PRIVATE BANKING 

Obrigações e outros títulos de rendimento fixo 
 

No contexto de transposição da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) 
tornou-se imperativo reforçar a transparência e a confiança nos mercados, a par da proteção dos 
investidores na prestação de atividades e serviços de investimento, nomeadamente através da 
disponibilização de informações adicionais acerca dos custos e Encargos ex-ante associados aos 
serviços prestados. 

Resumem-se abaixo os custos e encargos associados aos serviços prestados - de Receção e 
Transmissão ou Execução de Ordens - cobrados pelo Banco, elaborados com base no preçário 
de títulos divulgado em www.santander.pt e no sítio na Internet da Comissão do Mercado de 
Valores Mobiliários. A informação disponibilizada não dispensa a consulta do preçário em vigor 
atualizada nas referidas plataformas on-line. 

Os valores indicados são calculados com base num investimento inicial de 10.000 euros, por um 
período de um, três e cinco anos e, constituem uma mera simulação dos encargos aplicáveis na 
aquisição, guarda de valores mobiliários e no reembolso, apurada com referência ao preçário de 
títulos em vigor e respetivo regime fiscal. 

  

Euronext 
Lisboa 

Mercados 
Europeus 

Mercados 
Americanos 

Prazo de investimento - 1 ano 

Internet/Mob\ile Custos e Encargos Totais 80,82 € 89,40 € 92,52 € 

 Impacto anualizado na rentabilidade -0,81 % -0,89 % -0,92 % 

 Pagamentos recebidos de terceiros n/a n/a n/a 

Balcão Custos e Encargos Totais 117,66 € 117,66 € 117,66 € 

 Impacto anualizado na rentabilidade -1,17 % -1,17 % -1,17 % 

 Pagamentos recebidos de terceiros n/a n/a n/a 

     

Prazo de investimento - 3 anos  

Internet/Mobile Custos e Encargos Totais 154,62 € 163,20 € 166,32 € 

 Impacto anualizado na rentabilidade -0,51 % -0,54 % -0,55 % 

 Pagamentos recebidos de terceiros n/a n/a n/a 

Balcão Custos e Encargos Totais 191,46 € 191,46 € 191,46 € 

 Impacto anualizado na rentabilidade -0,64 % -0,64 % -0,6 4 % 

 Pagamentos recebidos de terceiros n/a n/a n/a 

     

Prazo de investimento - 5 anos  

Internet/Mobile Custos e Encargos Totais 228,42 € 237,00 € 240,12 € 

 Impacto anualizado na rentabilidade -0,46 % -0,47 % -0,48 % 

 Pagamentos recebidos de terceiros n/a n/a n/a 

Balcão Custos e Encargos Totais 265,26 € 265,26 € 265,26 € 

 Impacto anualizado na rentabilidade -0,53 % -0,53 % -0,53 % 

 Pagamentos recebidos de terceiros n/a n/a n/a 

NOTA: Informação elaborada com base em dados de 09/06/2022. Valores em euros exceto indicação em contrário. 



 

INFORMAÇÃO DE CUSTOS E ENCARGOS EX-ANTE 

Receção e Transmissão ou Execução de Ordens 

 
A simulação apresentada não considera a variação do preço de mercado do investimento 
realizado, nem abrange os valores cobrados por pagamentos de rendimentos, juros ou dividendos 
e respetivos encargos, nem impostos sobre os rendimentos ou mais-valias.  

Na liquidação de operações em moeda estrangeira é usada a taxa de câmbio de referência 
acrescida de uma margem definida com base no fixing do BCE do dia seguinte ao da realização 
da transação. A simulação não considera o efeito da conversão cambial. 

Os custos e encargos indicados são valores agregados. A pedido do Cliente, o Banco está 
obrigado a apresentar os custos e encargos de forma individualizada.  

Esta informação tem caráter meramente exemplificativo e constitui uma simulação baseada nas 
comissões previstas no preçário do Banco que estão disponíveis nos balcões do Banco Santander 
Totta, na página da internet do Banco em www.santander.pt e poderão ser alteradas de acordo 
com a legislação aplicável. 

 

 

 

 

 

 


