
 

Serviço de cotações em tempo real 

 
➢ Comissão serviço de cotações em tempo real  

Caso o cliente pretenda negociar CFDs sobre Acções, a plataforma BiGTrader24 

disponibiliza um serviço de cotações em tempo real cujo preçário é ajustado consoante 

o cliente seja considerado um Investidor Não Profissional (Investidor Privado) ou 

Investidor Profissional (Investidor Não Privado). 

• Investidor Não Profissional – cliente particular cuja profissão não está 

relacionada com a área financeira e que necessita de reunir os seguintes 

requisitos: 

 

✓ Ser uma pessoa singular; 
 

✓ Deve aceder e utilizar os dados de mercado e informações semelhantes, 
unicamente a título individual para as suas próprias actividades de 
investimento e não com qualquer objectivo comercial, funcionário, 
parceiro, trabalhador ou agente de qualquer negócio ou no âmbito da 
gestão profissional dos activos de qualquer terceiro; 
 

✓ Não deve ser uma instituição financeira ou estar registado em qualquer 
entidade de valores mobiliários, organismo regulador ou de auto-regulação; 
 

✓ Não deve estar envolvido numa empresa de serviços financeiros e não deve 
encontrar-se empregado como consultor financeiro para efeitos da 
presente Licença; 
 

✓ Não deve estar envolvido no negócio de aceder ou agregar os dados de 
mercado ou informações semelhantes e redistribuir. 
 

• Investidor Profissional – cliente particular ou empresa cuja profissão ou 

actividade profissional está relacionada com a área financeira. 

Se o cliente estiver considerado como investidor Não Profissional para efeitos de 

débito da comissão do serviço de cotações em tempo real, o emitente reembolsará a 

comissão para esse mercado específico no mês seguinte à subscrição desde que sejam 

efectuados no mínimo dois negócios de CFDs sobre acções no respectivo mercado 

subscrito. Caso seja considerado como investidor Profissional, para que seja efectuado 

o reembolso da comissão em causa, necessita de efectuar no mínimo cinco negócios 

de CFDs sobre acções no respectivo mercado subscrito. 

 



 

A Comissão de serviço de cotações em tempo real varia consoante a Bolsa do país e/ou 

países sobre os quais estão os CFDs de acções a transaccionar.  

 

Custo associado ao serviço de cotações em tempo real para Investidor Não Profissional 

e Investidor Profissional: 
 

Bolsa do País 
Investidor Não Profissional 

(Investidor Privado)* 
Investidor Profissional 

(Investidor Não Privado)* 

Austrália 20 USD 75 AUD 

Áustria 0 31 EUR 

Bélgica, França, Portugal e Holanda 0 63 EUR 

Canadá 0 0 

Dinamarca, Finlândia e Suécia 0 32 EUR 

Alemanha 0 0 

Hong Kong 120 HKD 240 HKD 

Irlanda 0 0 

Itália 0 13.75 EUR 

Japão 0 2,300 JPY 

Nova Zelândia 0 0 

Noruega 0 0 

Polónia 0 0 

Singapura 0 0 

Espanha 0 27 EUR 

Suíça 0 0 

UK 0 43.70 GBP 

EUA 0 21 USD 
*Ao valor apresentado será acrescentado o IVA em vigor.   Actualização – 20/08/2019 

O período inicial de subscrição estende-se desde do momento da activação do serviço 

na plataforma até às 00h (hora local de cada um dos mercados) do primeiro dia do 

mês seguinte. As seguintes renovações da subscrição têm início às 00h do primeiro dia 

do respectivo mês até às 00h do primeiro dia do mês seguinte. 

 

As subscrições realizadas ao longo do mês estão sujeitas à comissão mensal completa, 

ou seja, não há fraccionamento do pagamento do serviço. Uma vez subscrito o serviço, 

o mesmo renova-se automaticamente às 00h do primeiro dia do mês seguinte caso 

existam ordens ou posições abertas cobertas pela subscrição aplicável. Caso não 

existam ordens ou posições abertas, a subscrição poderá ser automaticamente 

cancelada pela Entidade Emitente. 

 

A subscrição do serviço de cotações em tempo real apenas poderá ser cancelada pelo 

cliente a qualquer momento, desde que não existam posições ou ordens em aberto 

que estejam associadas a essa subscrição. 

 



 

A subscrição do serviço é renovada automaticamente quando existem posições ou 

ordens independentemente dos fundos existentes na conta, pelo que a conta na 

plataforma BiGtrader24 deve estar devidamente provisionada para fazer face a todas 

as despesas. 

 

Para as subscrições, cujo fornecimento de cotações em tempo real é efectuado em 

moeda diferente de EUR, por exemplo, USD ou GBP, a comissão aplicada é convertida 

para EUR através da taxa de câmbio vigente. 

 

O custo da subscrição do serviço de cotações em tempo real pode ser consultado na 

Plataforma BiGTrader24 em “Biblioteca”. 

 


