
Tabela comparativa da nova/antiga “Política de Angariação para Investimentos em Produtos Financeiros” 

(Sublinhado: Locais alterados nesta revisão) 

Política Atual Após a revisão Motivo etc 

Título 

Política de Angariação para Investimentos em Produtos 

Financeiros 

 

Conteúdo 

Nesta empresa, para angariar cliente para o Investimento em 

Produtos Financeiros, o mais importante é obter a confiança do 

mesmo, e esse processo deve ser feito seguindo-se a política 

abaixo, de acordo com a Lei de Investimentos em Produtos 

Financeiros, leis pertinentes à venda, etc., de Produtos 

Financeiros, e outras leis e regulamentos relacionados. 

 

 

Data da aplicação 

(Outubro de 2008) 

Título 

Política de Angariação para Investimentos em Produtos 

Financeiros, entre outros 

 

Conteúdo 

Nesta empresa, para angariar cliente para o Investimento em 

Produtos Financeiros, entre outros, o mais importante é obter a 

confiança do mesmo, e esse processo deve ser feito seguindo-se 

a política abaixo, de acordo com a Lei de Investimentos em 

Produtos Financeiros, Lei de Investimentos em Futuros de 

Commodities, leis pertinentes à venda, etc., de Produtos 

Financeiros, e outras leis e regulamentos relacionados. 

 

Data da revisão 

(Revisado em maio de 2011) 

 

 

 

 

 

Devido ao 

ínicio das 

operações 

em 

CFD-Metals

 

Tabela comparativa da nova/antiga “Adequabilidade do Cliente para Investimentos em Produtos Financeiros” 

(Sublinhado: Locais alterados nesta revisão) 

Política Atual Após a revisão Motivo etc 

Título 

Adequabilidade do Cliente para Investimentos em Produtos 

Financeiros 

 

<Passível de angariação> 

  (de (1) a (5), abreviado) 

(6)…Outras pessoas, em que é reconhecida a falta de 

adequabilidade à realização de Investimentos em Produtos 

Financeiros nesta empresa. 

 

Data da aplicação 

(Outubro de 2008) 

Título 

Adequabilidade do Cliente para Investimentos em Produtos 

Financeiros, entre outros

 

<Passível de angariação> 

  (de (1) a (5), conforme atual) 

(6)…Outras pessoas, em que é reconhecida a falta de 

adequabilidade à realização de Investimentos em Produtos 

Financeiros, entre outros nesta empresa. 

 

Data da revisão 

(Revisado em maio de 2011) 

 

 

 

Devido ao 

ínicio das 

operações 

em 

CFD-Metals

 


