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QUESTIONÁRIO DMIF DE ADEQUAÇÃO   

 
 

 
Nome e apelido do Cliente  __________________________________ 

 

Nome e Apelido do representante do Cliente ___________________________________ 
 

Número de contrato do Cliente ___________________________________ 
 

 

1. As regras da DMIF requerem que a XTB S.A. (de ora em diante a “XTB”) efectue uma avaliação sobre a adequação dos 

Instrumentos Financeiros e serviços prestados pela XTB e à situação específica do Cliente. A avaliação da adequação baseia-se 

no conhecimento e experiência do Cliente sobre investimentos. O Cliente deverá preencher este Questionário antes de assinar o 

Contrato com a XTB. 
 

2. O Cliente é informado se, com base na avaliação, os serviços prestados pela XTB ou Instrumentos Financeiros oferecidos pela 

XTB são considerados desadequados ao Cliente. Se o Cliente recusar prestar à XTB a informação solicitada no Questionário ou 

prestar informação falsa, a avaliação não será possível ou poderá gerar falsos resultados. 
 

3. O resultado negativo da avaliação ou a recusa de prestação de informação à XTB não constituem um impedimento à assinatura 

do Contrato com o Cliente. Contudo, a XTB pode recusar celebrar o Contrato com o Cliente se considerar que o serviço é 

totalmente desadequado ao Cliente, tendo por base a avaliação. 
 

4. Caso o Contrato seja celebrado com mais do que uma pessoa singular, a XTB faz a avaliação relativamente à adequação dos 

Investimentos Financeiros ou serviços relativamente a todos os co-titulares. Os co-titulares em relação aos quais os Instrumentos 

Financeiros ou serviços sejam desadequados, tendo por base  a avaliação, são informados da desadequação.  
 

5. No caso de Clientes que não sejam pessoas singulares, a XTB faz a avaliação relativamente à adequação dos serviços e 

Instrumentos Financeiros ao Cliente através da análise da adequação do serviço às pessoas autorizadas a representar o Cliente. 
 

6. A avaliação da adequação em relação  a serviços é sempre feita por referência à pessoa ou entidade que celebra o Contrato. Se 

a pessoa que assina o contrato for um representante autorizado, a XTB deve pedir ao Cliente que envie a informação necessária 

para realizar a avaliação da situação específica do Cliente. 
 

7. Se, por qualquer razão e em qualquer momento, a informação prestada no Questionário necessitar de ser actualizada ou alterada, 

a XTB poderá solicitar ao Cliente o preenchimento de um novo Questionário. 
 

8. A informação prestada pelo Cliente neste Questionário é necessária para a avaliação da experiência e conhecimento em 

investimento no mercado. A informação prestada pelo Cliente será usada apenas para efeitos comerciais. O Cliente não é obrigado 

a responder a todas as questões.  
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1. Há quanto tempo investe em instrumentos derivados no mercado de balcão (mercado OTC), 
nomeadamente contratos diferenciais (CFD) ou opções? 

□  Mais de 5 anos 

□  Entre 1 e 5 anos 

□  Menos de 1 ano 

□  Nunca 
 

2. Há quanto tempo investe em instrumentos financeiros transacionados através de formas organizadas de 

negociação, tais como ações? 

□  Mais de 5 anos 

□  Entre 1 e 5 anos 

□  Menos de 1 ano 

□  Nunca 
 
3. Quantas transações de derivados, nomeadamente contratos diferenciais (CFD), realizou durante o último 
ano? 

□ Mais de 15 

□ Até 15 

□ Nenhuma 
 

4.Quantas transações efetuou em mercado regulamentado no último ano? 

□ Mais de 15 

□ Até 15 

□ Nenhuma 
 
5. Qual o volume do seu património investido em mercados de derivados, nomeadamente em contratos 
diferenciais (CFD), durante o último ano? 

□  Mais de 10.000 € 

□  Entre € 5.000 e 10.000 € 

□  Até 5.000 € 

□  0 € 
 

6. Qual o volume do seu património investido em mercados regulamentados durante o último ano? 

□  Mais de 10.000 € 

□  Entre € 5.000 e 10.000 € 

□  Até 5.000 € 

□  0 € 
 
7. Quais os instrumentos que se caracterizam pela utilização da alavancagem financeira? 

□  Desconheço 

□  Acções, obrigações 

□  Contratos de Futuros, CFDs 

 
8.  Comprou um contrato diferencial (CFD) de EUR/USD (posição longa). Qual será o resultado se houver 

uma apreciação da taxa de câmbio EUR? 

□ O valor do investimento irá apreciar 

□ O valor do investimento vai depreciar 

□ O valor do investimento não sofrerá alterações 

□ Desconheço 
 
9. O direito ao dividendo é: 

□ O direito a uma parte dos lucros da empresa; 

□ O direito de adquirir participação numa sociedade comercial; 

□ O direito de nomear membros para o conselho de supervisão. 
 

10. O direito de subscrição é: 

□ O direito de adquirir nova participação numa empresa; 

□ O direito dos acionistas solicitarem a recompra de ações da empresa; 

□ O direito de participar na Assembleia Geral de Acionistas. 
 
11. Educação 

□  Ensino Superior 

□  Ensino Secundário 

□  Ensino Básico 

□  Nenhuma 
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12. A sua profissão 

□  Cargo de Direcção 

□  Especialista em Banca e Finanças 

□  Especialista noutro sector que não Banca e Finanças 

□  Empresário 

□  Funcionário Público 

□  Trabalhador não qualificado 

□  Pensionista 

□  Outra profissão 

□  Desempregado 

 
13. Principal fonte de rendimentos e poupanças: 

□ Contrato de trabalho ou outro contrato similar 

□ Emprego por conta própria 

□ Donativo 

□ Heranças 

□ Ganhos de lotaria 

□ Reforma / pensão 

□ Outro 
 

As seguintes questões referentes aos objetivos de investimento, situação financeira e aversão ao risco são 

questões adicionais que pretendem identificar um cliente a quem o serviço não será prestado, com base na 

política de governo dos serviços da XTB, atualmente em vigor. 

 
 
14. Todos os tipos de investimentos envolvem risco. Se não pode aceitar qualquer risco, investir pode não 
ser indicado para si. Qual é o nível de risco que esta disposto (a) aceitar? 

□ Aceito o risco elevado de perder uma parte ou todo o meu investimento 

□ Aceito um risco moderado de perder uma parte ou todo o meu investimento 

□ Não aceito qualquer risco. Parar o meu processo de registo 
 

15. Contrato por diferenças (CFDs) como instrumentos de alto risco não atendem a objetivos de investimento 
seguros. Quais são seus objetivos de investimento? 

□ Investimento ativo com conhecimento do risco 

□ Diversificação do portfólio, cobertura de risco  

□ Investimentos seguros sem qualquer risco 
 
 
 
 

Soma dos pontos do questionário – [………………………….] 
 
 
Confirmo a veracidade da informação prestada e declaro que recebi a informação relativa à XTB e serviços, 
a qual será prestada nos termos do Contrato de Investimento celebrado. Tomei conhecimento do risco 
financeiro associado aos serviços acima mencionados. 
 

 
⌧ 

Confirmo   
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QUESTIONÁRIO DMIF – AVALIAÇÃO DA ADEQUAÇÃO

 
INFORMAÇÃO SOBRE A NÃO ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS E INSTRUMENTOS 

FINANCEIROS 
 

Com base nas informações fornecidas pelo Cliente, e de acordo com as disposiçõe legais aplicáveis, a XTB declara que os 

instrumentos financeiros e os serviços de investimento escolhidos pelo Cliente não são apropriados para este e envolvem 

demasiados riscos de investimento tendo em conta o conhecimento, experiência e situação individual. Portanto, XTB 

entende que os serviços fornecidos não devem ser usados pelo Cliente. 

 

Nos termos da Diretiva relativa aos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF), a XTB S.A. (”XTB”) 

é obrigada a avaliar a adequação dos Instrumentos Financeiros, abrangidos pelos serviços de 

investimento oferecidos ao Cliente pela XTB e cuja prestação será realizada nos termos do Contrato 

celebrado, face ao Cliente em particular, tomando em consideração a sua situação individual. 

 

A avaliação da adequação é feita com base nas respostas do Cliente às questões relacionadas com o 

seu conhecimento e experiência em matérias de investimentos, previstas no Questionário DMIF. 

 

Tendo por base a informação prestada pelo Cliente, a XTB por este meio declara que: 

Os Instrumentos Financeiros ou serviços de investimento escolhidos pelo Cliente implicam 

um risco de investimento demasiado elevado face ao conhecimento declarado, experiência 

e situação individual do Cliente pelo que a XTB entende que os mesmos se revelam 

desadequados para o Cliente. 

 

Esta avaliação não impede a celebração deste Contrato entre a XTB e o Cliente. 

Não obstante o reconhecimento da desadequação do serviço oferecido pela XTB, o Cliente dispõe da 

possibilidade de celebrar o Contrato para a prestação de serviços de investimento, declarando que se 

encontra consciente dos riscos que o investimento em Instrumentos Financeiros através de mecanismos 

de alavancagem representam e está consciente da possibilidade de incorrer em perdas significativas 

em caso de alterações adversas nos preços dos Instrumentos Contratados. 

A XTB tem o direito de recusar a celebração do Contrato com o Cliente, caso considere o serviço 

totalmente desadequado para o Cliente. 

 

Confirmo que tenho conhecimento de que o Instrumento Financeiro e/ou os serviços de 

investimento que eu escolhi envolvem demasiados riscos de investimento tendo em conta as 

declarações providenciadas sobre conhecimento, experiência e situação individual. Confirmo a 

intenção de concluir o contrato e abrir uma Conta de Investimento e confirmo o risco de incorrer 

em perdas significativas.  

□/□ 
 

Confirmo / Não confirmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


