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Informação ex ante sobre custos e encargos associados à Comercialização de Instrumentos financeiros 

 

 

A entrada em vigor, em janeiro de 2018, da nova Diretiva n.º 2014/65/UE, de 15 de maio de 2014, relativa aos Mercados 

de Instrumentos Financeiros (“DMIF II”) e correspondente regulamentação conexa, veio definir um novo enquadramento 

jurídico ao nível da União Europeia, o qual visa, entre outros aspetos, reforçar a transparência dos mercados financeiros 

na EU e, em especial, assegurar uma maior proteção aos Investidores, introduzindo alterações relevantes na forma como 

as Instituições Financeiras se relacionam com os seus Clientes e, em especial, no modo como os produtos e serviços de 

investimento são comercializados. 

 

Entre outros, destacamos a obrigação de apresentar uma divulgação de informação ex ante sobre os custos e encargos 

cobrados pela empresa de investimento relacionados com o instrumento financeiro e com o serviço de investimento ou 

serviço auxiliar prestado, incluindo os incentivos recebidos de terceiros. 
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Incentivos recebidos/pagos pelo Banco Comercial Português, S.A. 
 

No âmbito da DMIF II é considerado incentivo qualquer remuneração, comissão ou qualquer benefício não pecuniário 

que o Banco pague ou receba de entidades terceiras relacionadas com a prestação de serviços de investimento aos 

Clientes. 

Apresenta-se de seguida um quadro ilustrativo dos incentivos recebidos/pagos pelo Banco Comercial Português, 

S.A. de Entidades Terceiras: 

 

 

Estes pagamentos não têm impacto no valor ou rendibilidade do investimento nos instrumentos financeiros 

comercializados e não prejudicam o dever do Banco Comercial Português, S.A. atuar no sentido da proteção dos 

legítimos interesses do Cliente. 

 

 

 

 

Serviço de 

Investimento ou 

auxiliar 

relacionado 

Detalhe 
Base de 

cálculo 
Montante aproximado 

Comercialização de 

Fundos de 

Investimento 

Nacionais 

O Millennium bcp recebe uma percentagem 

da comissão de gestão pela comercialização 

de Fundos de Investimento Nacionais. 

Comissão 

de Gestão 
Até 80% 

Comercialização de 

Fundos de 

Investimento 

Internacionais 

O Millennium bcp recebe uma percentagem 

da comissão de gestão pela comercialização 

de Fundos de Investimento Internacionais. 

Comissão 

de Gestão 
Até 60% 

Comercialização de 

Seguros 

(Capitalização/ PPR 

/Unit Linked) 

O Millennium bcp recebe uma percentagem 

da comissão de gestão pela comercialização 

de seguros de capitalização, PPR e Unit 

Linked. 

Comissão 

de Gestão 
Até 80% 

Ofertas Públicas / 

Privadas de Venda 

O Millennium bcp recebe uma percentagem 

em função do montante total da operação. 

Montante 

da 

Operação 

As percentagens 

encontram-se descritas 

no prospeto e/ou no 

contrato celebrado no 

contexto da operação. 

Emissões 

Millennium bcp 

Havendo o envolvimento de outras 

entidades, o Millennium bcp paga a estas 

comissões que, normalmente, são em 

função do montante total da operação. 

Montante 

da 

Operação 

As comissões, sempre 

que existam, encontram-

se descritas na 

documentação relativa à 

correspondente 

operação. 
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Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de valores mobiliários de Emissões Mbcp 
transacionados na Euronext Lisbon no âmbito do serviço de execução de ordens. 

 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 3 ou 5 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, alienação e serviço de custódia de acordo 
com o preçário de títulos e o regime fiscal que vigora atualmente. 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou serviços 
auxiliares 

Balcão 0,62% 62,40 € 0,21% 62,40 € 0,12% 62,40 € 

Internet 0,21% 20,80 € 0,07% 20,80 € 0,04% 20,80 € 

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 

financeiros 

Balcão n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Internet n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

3. Compensações recebidas de 
terceiros pelo Banco 

Balcão n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Internet n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Total 

Balcão 0,62% 62,40 € 0,21% 62,40 € 0,12 € 62,40 € 

Internet 0,21% 20,80 € 0,07% 20,80 € 0,04% 20,80 € 

 

Elaborado com dados de 6 de julho de 2018 

 

 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada com base 
no preçário de títulos e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A. os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 
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Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de valores mobiliários de Emissões de 
Terceiros transacionados na Euronext Lisbon no âmbito do serviço de execução de ordens. 

 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 3 ou 5 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, alienação e serviço de custódia de acordo 
com o preçário de títulos e o regime fiscal que vigora atualmente. 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou serviços 
auxiliares 

Balcão 1,38% 137,88 € 0,75% 226,44 € 0,62% 315,00 € 

Internet 0,50% 50,32 € 0,36% 109,36 € 0,33% 168,40 € 

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 

financeiros 

Balcão n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Internet n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

3. Compensações recebidas de 
terceiros pelo Banco 

Balcão n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Internet n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Total 

Balcão 1,38% 137,88 € 0,75% 226,44 € 0,62% 315,00 € 

Internet 0,50% 50,32 € 0,36% 109,36 € 0,33% 168,40 € 

 

Elaborado com dados de 5 de novembro de 2019 

 

 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada com base 
no preçário de títulos e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A. os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 
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Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de valores mobiliários em Mercados 
Estrangeiros no âmbito do serviço de execução de ordens. 

 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 3 ou 5 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, alienação e serviço de custódia de acordo 
com o preçário de títulos e o regime fiscal que vigora atualmente. 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou serviços 
auxiliares 

Balcão 1,69% 169,08 € 0,85% 257,64 € 0,68% 346,20 € 

Internet 0,71% 71,12 € 0,43% 130,16 € 0,38% 189,20 € 

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 

financeiros 

Balcão n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Internet n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

3. Compensações recebidas de 
terceiros pelo Banco 

Balcão n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Internet n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Total 

Balcão 1,69% 169,08 € 0,85% 257,64 € 0,68% 346,20 € 

Internet 0,71% 71,12 € 0,43% 130,16 € 0,38% 189,20 € 

 

Elaborado com dados de 5 de novembro de 2019 

 

 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada com base 
no preçário de títulos e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 
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Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de valores mobiliários Integrados na CVM 

transacionados, ambos aquisição e venda, numa Operação Fora de Bolsa no âmbito do serviço de execução de 
ordens. 

 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 3 ou 5 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, alienação e serviço de custódia de acordo 
com o preçário de títulos e o regime fiscal que vigora atualmente. 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou serviços 
auxiliares 

Balcão 1,69% 169,08 € 0,85% 257,64 € 0,68% 346,20 € 

Internet 1,54% 154,32 € 0,71% 213,36 € 0,54% 272,40 € 

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 

financeiros 

Balcão n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Internet n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

3. Compensações recebidas de 
terceiros pelo Banco 

Balcão n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Internet n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Total 

Balcão 1,69% 169,08 € 0,85% 257,64 € 0,68% 346,20 € 

Internet 1,54% 154,32 € 0,7062% 213,36 € 0,54% 272,40 € 

 

Elaborado com dados de 5 de novembro de 2019 

 

 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada com base 
no preçário de títulos e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 
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Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de valores mobiliários Integrados noutros 

Cofres transacionados numa Operação Fora de Bolsa no âmbito do serviço de execução de ordens. 

 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 3 ou 5 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, alienação e serviço de custódia de acordo 
com o preçário de títulos e o regime fiscal que vigora atualmente. 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou serviços 
auxiliares 

Balcão 2,48% 247,80 € 1,62% 493,80 € 1,44% 739,80 € 

Internet 1,54% 154,32 € 0,71% 213,36 € 0,54% 272,40 € 

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 

financeiros 

Balcão n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Internet n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

3. Compensações recebidas de 
terceiros pelo Banco 

Balcão n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Internet n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Total 

Balcão 2,48% 247,80 € 1,62% 493,80 € 1,44% 739,80 € 

Internet 1,54% 154,32 € 0,7062% 213,36 € 0,54% 272,40 € 

 

Elaborado com dados de 5 de novembro de 2019 

 

 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada com base 
no preçário de títulos e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 
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Informação de Custos e Encargos 

 

  Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de um Swap Taxa de Juro no âmbito do 
serviço de execução de ordens. 

 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 3 ou 5 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de execução da transação. Os custos e encargos 
associados têm em consideração os custos de entrada anuais pagos ao longo da vida do instrumento e os custos de 
saída em caso de liquidação antecipada. 

       

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
até ao vencimento 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 
investimento e/ou serviços auxiliares 

0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 
financeiros  

1,24% 124,14 € 0,41% 124,11 € 0,20% 99,27 € 

3. Compensações recebidas de terceiros 
pelo Banco 

0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 

Total 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 

 

Elaborado com dados de 11 de abril de 2018 

 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa.  

 

Estes encargos já estão compreendidos nos preços de transação de derivados de taxa de juro cotados pelo Banco 
quando atua como contraparte do Cliente. 

 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

 
Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 

forma desagregada. 
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Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Câmbios a Prazo (Operações de 
Compra e de Venda) no âmbito do serviço de execução de ordens. 

 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1 ano. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de execução da transação. Os custos e encargos 
associados têm em consideração os custos de entrada incorporados na taxa do câmbio a prazo contratada. 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
até 1 ano 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados cobrados pelo(s) serviço(s) de investimento e/ou serviços auxiliares 0% 0 € 

2. Custos e encargos associados relacionados com instrumentos financeiros  0,60% 60 € 

3. Compensações recebidas de terceiros pelo Banco 0% 0 € 

Total 0,60% 60 € 

 

Elaborado com dados de 12 de abril de 2018 

 

Não foram considerados os impostos sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa. 

 

Estes encargos já estão compreendidos nos preços de transação de câmbios a prazo cotados pelo Banco quando atua 
como contraparte do Cliente. 

 

  Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

  Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 

 
  



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação do Certificado sobre o CAC40 (Produto de 
Investimento de Retalho – PRIIP) no âmbito do serviço de execução de ordens. 

 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 3 ou 5 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, alienação e serviço de custódia de acordo 
com o preçário de títulos e o regime fiscal que vigora atualmente. 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou serviços 
auxiliares 

Balcão 0,42% 41,60 € 0,14% 41,60 € 0,08% 41,60 € 

Internet 0,21% 20,80 € 0,07% 20,80 € 0,04% 20,80 € 

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 

financeiros 

Balcão 0,25% 25,00 € 0,08% 25,00 € 0,05% 25,00 € 

Internet 0,25% 25,00 € 0,08% 25,00 € 0,05% 25,00 € 

3. Compensações recebidas de 
terceiros pelo Banco 

Balcão n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Internet n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Total 

Balcão 0,67% 66,60 € 0,22% 66,60 € 0,13% 66,60 € 

Internet 0,46% 45,80 € 0,15% 45,80 € 0,09% 45,80 € 

 

Elaborado com dados de 30 de setembro de 2020 

 

Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil. 

Não dispensa a leitura do Documento de Informação Fundamental (DIF), disponível para consulta em 
www.millenniumbcp.pt, onde encontrará também a Ficha Técnica e a Nota Técnica. 

Este produto não prevê qualquer proteção contra o comportamento futuro do mercado, pelo que poderá perder uma parte 
ou a totalidade do seu investimento. 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada com base 
no preçário de títulos e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A. os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 

 

http://www.millenniumbcp.pt/


 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação do Certificado sobre o DAX (Produto de 
Investimento de Retalho – PRIIP) no âmbito do serviço de execução de ordens. 

 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 3 ou 5 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, alienação e serviço de custódia de acordo 
com o preçário de títulos e o regime fiscal que vigora atualmente. 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou serviços 
auxiliares 

Balcão 0,42% 41,60 € 0,14% 41,60 € 0,08% 41,60 € 

Internet 0,21% 20,80 € 0,07% 20,80 € 0,04% 20,80 € 

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 

financeiros 

Balcão 0,25% 25,00 € 0,08% 25,00 € 0,05% 25,00 € 

Internet 0,25% 25,00 € 0,08% 25,00 € 0,05% 25,00 € 

3. Compensações recebidas de 
terceiros pelo Banco 

Balcão n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Internet n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Total 

Balcão 0,67% 66,60 € 0,22% 66,60 € 0,13% 66,60 € 

Internet 0,46% 45,80 € 0,15% 45,80 € 0,09% 45,80 € 

 

Elaborado com dados de 30 de setembro de 2020 

 

Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil. 

Não dispensa a leitura do Documento de Informação Fundamental (DIF), disponível para consulta em 
www.millenniumbcp.pt, onde encontrará também a Ficha Técnica e a Nota Técnica. 

Este produto não prevê qualquer proteção contra o comportamento futuro do mercado, pelo que poderá perder uma parte 
ou a totalidade do seu investimento. 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada com base 
no preçário de títulos e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A. os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 

 

 

http://www.millenniumbcp.pt/
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Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação do Certificado sobre o EURO STOXX 50 
(Produto de Investimento de Retalho – PRIIP) no âmbito do serviço de execução de ordens. 

 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 3 ou 5 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, alienação e serviço de custódia de acordo 
com o preçário de títulos e o regime fiscal que vigora atualmente. 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou serviços 
auxiliares 

Balcão 0,42% 41,60 € 0,14% 41,60 € 0,08% 41,60 € 

Internet 0,21% 20,80 € 0,07% 20,80 € 0,04% 20,80 € 

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 

financeiros 

Balcão 0,25% 25,00 € 0,08% 25,00 € 0,05% 25,00 € 

Internet 0,25% 25,00 € 0,08% 25,00 € 0,05% 25,00 € 

3. Compensações recebidas de 
terceiros pelo Banco 

Balcão n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Internet n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Total 

Balcão 0,67% 66,60 € 0,22% 66,60 € 0,13% 66,60 € 

Internet 0,46% 45,80 € 0,15% 45,80 € 0,09% 45,80 € 

 

Elaborado com dados de 30 de setembro de 2020 

 

Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil. 

Não dispensa a leitura do Documento de Informação Fundamental (DIF), disponível para consulta em 
www.millenniumbcp.pt, onde encontrará também a Ficha Técnica e a Nota Técnica. 

Este produto não prevê qualquer proteção contra o comportamento futuro do mercado, pelo que poderá perder uma parte 
ou a totalidade do seu investimento. 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada com base 
no preçário de títulos e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 

 

http://www.millenniumbcp.pt/


 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
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Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação do Certificado sobre o IBEX 35 (Produto de 
Investimento de Retalho – PRIIP) no âmbito do serviço de execução de ordens. 

 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 3 ou 5 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, alienação e serviço de custódia de acordo 
com o preçário de títulos e o regime fiscal que vigora atualmente. 

 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou serviços 
auxiliares 

Balcão 0,42% 41,60 € 0,14% 41,60 € 0,08% 41,60 € 

Internet 0,21% 20,80 € 0,07% 20,80 € 0,04% 20,80 € 

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 

financeiros 

Balcão 0,25% 25,00 € 0,08% 25,00 € 0,05% 25,00 € 

Internet 0,25% 25,00 € 0,08% 25,00 € 0,05% 25,00 € 

3. Compensações recebidas de 
terceiros pelo Banco 

Balcão n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Internet n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Total 

Balcão 0,67% 66,60 € 0,22% 66,60 € 0,13% 66,60 € 

Internet 0,46% 45,80 € 0,15% 45,80 € 0,09% 45,80 € 

 

Elaborado com dados de 30 de setembro de 2020 

 

Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil. 

Não dispensa a leitura do Documento de Informação Fundamental (DIF), disponível para consulta em 
www.millenniumbcp.pt, onde encontrará também a Ficha Técnica e a Nota Técnica. 

Este produto não prevê qualquer proteção contra o comportamento futuro do mercado, pelo que poderá perder uma parte 
ou a totalidade do seu investimento. 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada com base 
no preçário de títulos e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 

 

http://www.millenniumbcp.pt/
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Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação do Certificado sobre o MSCI Emerging 
Markets em Euros (Produto de Investimento de Retalho – PRIIP) no âmbito do serviço de execução de ordens. 

 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 3 ou 5 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, alienação e serviço de custódia de acordo 
com o preçário de títulos e o regime fiscal que vigora atualmente. 

 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou serviços 
auxiliares 

Balcão 0,42% 41,60 € 0,14% 41,60 € 0,08% 41,60 € 

Internet 0,21% 20,80 € 0,07% 20,80 € 0,04% 20,80 € 

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 

financeiros 

Balcão 2,00% 200,00 € 1,83% 559,24 € 1,80% 931,17 € 

Internet 2,00% 200,00 € 1,83% 559,24 € 1,80% 931,17 € 

3. Compensações recebidas de 
terceiros pelo Banco 

Balcão n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Internet n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Total 

Balcão 2,42% 241,60 € 1,96% 600,84 € 1,87% 972,77 € 

Internet 2,21% 220,80 € 1,90% 580,04 € 1,84% 951,97 € 

 

Elaborado com dados de 30 de setembro de 2020 

 

Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil. 

Não dispensa a leitura do Documento de Informação Fundamental (DIF), disponível para consulta em 
www.millenniumbcp.pt, onde encontrará também a Ficha Técnica e a Nota Técnica. 

Este produto não prevê qualquer proteção contra o comportamento futuro do mercado, pelo que poderá perder uma parte 
ou a totalidade do seu investimento. 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada com base 
no preçário de títulos e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 
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Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação do Certificado sobre o MSCI World Price 
EUR Index (Produto de Investimento de Retalho – PRIIP) no âmbito do serviço de execução de ordens. 

 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 3 ou 5 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, alienação e serviço de custódia de acordo 
com o preçário de títulos e o regime fiscal que vigora atualmente. 

 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou serviços 
auxiliares 

Balcão 0,42% 41,60 € 0,14% 41,60 € 0,08% 41,60 € 

Internet 0,21% 20,80 € 0,07% 20,80 € 0,04% 20,80 € 

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 

financeiros 

Balcão 0,25% 25,00 € 0,08% 25,00 € 0,05% 25,00 € 

Internet 0,25% 25,00 € 0,08% 25,00 € 0,05% 25,00 € 

3. Compensações recebidas de 
terceiros pelo Banco 

Balcão n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Internet n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Total 

Balcão 0,67% 66,60 € 0,22% 66,60 € 0,13% 66,60 € 

Internet 0,46% 45,80 € 0,15% 45,80 € 0,09% 45,80 € 

 

Elaborado com dados de 30 de setembro de 2020 

 

Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil. 

Não dispensa a leitura do Documento de Informação Fundamental (DIF), disponível para consulta em 
www.millenniumbcp.pt, onde encontrará também a Ficha Técnica e a Nota Técnica. 

Este produto não prevê qualquer proteção contra o comportamento futuro do mercado, pelo que poderá perder uma parte 
ou a totalidade do seu investimento. 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada com base 
no preçário de títulos e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 

 

http://www.millenniumbcp.pt/


 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação do Certificado sobre o NASDAQ-100 em 
Euros (Produto de Investimento de Retalho – PRIIP) no âmbito do serviço de execução de ordens. 

 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 3 ou 5 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, alienação e serviço de custódia de acordo 
com o preçário de títulos e o regime fiscal que vigora atualmente. 

 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou serviços 
auxiliares 

Balcão 0,42% 41,60 € 0,14% 41,60 € 0,08% 41,60 € 

Internet 0,21% 20,80 € 0,07% 20,80 € 0,04% 20,80 € 

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 

financeiros 

Balcão 2,00% 200,00 € 1,83% 559,24 € 1,80% 931,17 € 

Internet 2,00% 200,00 € 1,83% 559,24 € 1,80% 931,17 € 

3. Compensações recebidas de 
terceiros pelo Banco 

Balcão n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Internet n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Total 

Balcão 2,42% 241,60 € 1,96% 600,84 € 1,87% 972,77 € 

Internet 2,21% 220,80 € 1,90% 580,04 € 1,84% 951,97 € 

 

Elaborado com dados de 30 de setembro de 2020 

 

Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil. 

Não dispensa a leitura do Documento de Informação Fundamental (DIF), disponível para consulta em 
www.millenniumbcp.pt, onde encontrará também a Ficha Técnica e a Nota Técnica. 

Este produto não prevê qualquer proteção contra o comportamento futuro do mercado, pelo que poderá perder uma parte 
ou a totalidade do seu investimento. 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada com base 
no preçário de títulos e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 

 

http://www.millenniumbcp.pt/


 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação do Certificado sobre o PSI 20 (Produto de 
Investimento de Retalho – PRIIP) no âmbito do serviço de execução de ordens. 

 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 3 ou 5 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, alienação e serviço de custódia de acordo 
com o preçário de títulos e o regime fiscal que vigora atualmente. 

 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou serviços 
auxiliares 

Balcão 0,42% 41,60 € 0,14% 41,60 € 0,08% 41,60 € 

Internet 0,21% 20,80 € 0,07% 20,80 € 0,04% 20,80 € 

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 

financeiros 

Balcão 0,25% 25,00 € 0,08% 25,00 € 0,05% 25,00 € 

Internet 0,25% 25,00 € 0,08% 25,00 € 0,05% 25,00 € 

3. Compensações recebidas de 
terceiros pelo Banco 

Balcão n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Internet n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Total 

Balcão 0,67% 66,60 € 0,22% 66,60 € 0,13% 66,60 € 

Internet 0,46% 45,80 € 0,15% 45,80 € 0,09% 45,80 € 

 

Elaborado com dados de 30 de setembro de 2020 

 

Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil. 

Não dispensa a leitura do Documento de Informação Fundamental (DIF), disponível para consulta em 
www.millenniumbcp.pt, onde encontrará também a Ficha Técnica e a Nota Técnica. 

Este produto não prevê qualquer proteção contra o comportamento futuro do mercado, pelo que poderá perder uma parte 
ou a totalidade do seu investimento. 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada com base 
no preçário de títulos e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 

 

http://www.millenniumbcp.pt/


 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação do Certificado sobre o S&P 500 convertido 
em Euros (Produto de Investimento de Retalho – PRIIP) no âmbito do serviço de execução de ordens. 

 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 3 ou 5 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, alienação e serviço de custódia de acordo 
com o preçário de títulos e o regime fiscal que vigora atualmente. 

 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou serviços 
auxiliares 

Balcão 0,42% 41,60 € 0,14% 41,60 € 0,08% 41,60 € 

Internet 0,21% 20,80 € 0,07% 20,80 € 0,04% 20,80 € 

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 

financeiros 

Balcão 0,25% 25,00 € 0,08% 25,00 € 0,05% 25,00 € 

Internet 0,25% 25,00 € 0,08% 25,00 € 0,05% 25,00 € 

3. Compensações recebidas de 
terceiros pelo Banco 

Balcão n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Internet n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Total 

Balcão 0,67% 66,60 € 0,22% 66,60 € 0,13% 66,60 € 

Internet 0,46% 45,80 € 0,15% 45,80 € 0,09% 45,80 € 

 

Elaborado com dados de 30 de setembro de 2020 

 

Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil. 

Não dispensa a leitura do Documento de Informação Fundamental (DIF), disponível para consulta em 
www.millenniumbcp.pt, onde encontrará também a Ficha Técnica e a Nota Técnica. 

Este produto não prevê qualquer proteção contra o comportamento futuro do mercado, pelo que poderá perder uma parte 
ou a totalidade do seu investimento. 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada com base 
no preçário de títulos e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 

 

http://www.millenniumbcp.pt/


 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação do Certificado sobre o Ouro em Euros 
(Produto de Investimento de Retalho – PRIIP) no âmbito do serviço de execução de ordens. 

 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 3 ou 5 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, alienação e serviço de custódia de acordo 
com o preçário de títulos e o regime fiscal que vigora atualmente. 

 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou serviços 
auxiliares 

Balcão 0,42% 41,60 € 0,14% 41,60 € 0,08% 41,60 € 

Internet 0,21% 20,80 € 0,07% 20,80 € 0,04% 20,80 € 

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 

financeiros 

Balcão 2,00% 200,00 € 1,83% 559,24 € 1,80% 931,17 € 

Internet 2,00% 200,00 € 1,83% 559,24 € 1,80% 931,17 € 

3. Compensações recebidas de 
terceiros pelo Banco 

Balcão n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Internet n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Total 

Balcão 2,42% 241,60 € 1,96% 600,84 € 1,87% 972,77 € 

Internet 2,21% 220,80 € 1,90% 580,04 € 1,84% 951,97 € 

 

Elaborado com dados de 30 de setembro de 2020 

 

Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil. 

Não dispensa a leitura do Documento de Informação Fundamental (DIF), disponível para consulta em 
www.millenniumbcp.pt, onde encontrará também a Ficha Técnica e a Nota Técnica. 

Este produto não prevê qualquer proteção contra o comportamento futuro do mercado, pelo que poderá perder uma parte 
ou a totalidade do seu investimento. 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada com base 
no preçário de títulos e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 

 

http://www.millenniumbcp.pt/


 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação do Certificado Estratégia de Alocação 
Conservadora (Produto de Investimento de Retalho – PRIIP) no âmbito do serviço de execução de ordens. 

 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 3 ou 5 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, alienação e serviço de custódia de acordo 
com o preçário de títulos e o regime fiscal que vigora atualmente. 

 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou serviços 
auxiliares 

Balcão 0,42% 41,60 € 0,14% 41,60 € 0,08% 41,60 € 

Internet 0,21% 20,80 € 0,07% 20,80 € 0,04% 20,80 € 

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 

financeiros 

Balcão 1,15% 115,00 € 1,05% 318,01 € 1,03% 525,10 € 

Internet 1,15% 115,00 € 1,05% 318,01 € 1,03% 525,10 € 

3. Compensações recebidas de 
terceiros pelo Banco 

Balcão n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Internet n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Total 

Balcão 1,57% 156,60 € 1,18% 359,61 € 1,11% 566,70 € 

Internet 1,36% 135,80 € 1,12% 338,81 € 1,07% 545,90 € 

 

Elaborado com dados de 4 de janeiro de 2021 

 

Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil. 

Não dispensa a leitura do Documento de Informação Fundamental (DIF), disponível para consulta em 
www.millenniumbcp.pt, onde encontrará também a Ficha Técnica e a Nota Técnica. 

Este produto não prevê qualquer proteção contra o comportamento futuro do mercado, pelo que poderá perder uma parte 
ou a totalidade do seu investimento. 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada com base 
no preçário de títulos e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 

 

http://www.millenniumbcp.pt/


 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação do Certificado Estratégia de Alocação 
Moderada (Produto de Investimento de Retalho – PRIIP) no âmbito do serviço de execução de ordens. 

 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 3 ou 5 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, alienação e serviço de custódia de acordo 
com o preçário de títulos e o regime fiscal que vigora atualmente. 

 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou serviços 
auxiliares 

Balcão 0,42% 41,60 € 0,14% 41,60 € 0,08% 41,60 € 

Internet 0,21% 20,80 € 0,07% 20,80 € 0,04% 20,80 € 

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 

financeiros 

Balcão 1,40% 140,00 € 1,30% 394,71 € 1,28% 655,82 € 

Internet 1,40% 140,00 € 1,30% 394,71 € 1,28% 655,82 € 

3. Compensações recebidas de 
terceiros pelo Banco 

Balcão n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Internet n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Total 

Balcão 1,82% 181,60 € 1,43% 436,31 € 1,36% 697,42 € 

Internet 1,61% 160,80 € 1,37% 415,51 € 1,32% 676,62 € 

 

Elaborado com dados de 4 de janeiro de 2021 

 

Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil. 

Não dispensa a leitura do Documento de Informação Fundamental (DIF), disponível para consulta em 
www.millenniumbcp.pt, onde encontrará também a Ficha Técnica e a Nota Técnica. 

Este produto não prevê qualquer proteção contra o comportamento futuro do mercado, pelo que poderá perder uma parte 
ou a totalidade do seu investimento. 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada com base 
no preçário de títulos e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 
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Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação do Certificado Estratégia de Alocação 
Equilibrada (Produto de Investimento de Retalho – PRIIP) no âmbito do serviço de execução de ordens. 

 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 3 ou 5 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, alienação e serviço de custódia de acordo 
com o preçário de títulos e o regime fiscal que vigora atualmente. 

 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou serviços 
auxiliares 

Balcão 0,42% 41,60 € 0,14% 41,60 € 0,08% 41,60 € 

Internet 0,21% 20,80 € 0,07% 20,80 € 0,04% 20,80 € 

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 

financeiros 

Balcão 1,65% 165,00 € 1,55% 471,78 € 1,53% 787,84 € 

Internet 1,65% 165,00 € 1,55% 471,78 € 1,53% 787,84 € 

3. Compensações recebidas de 
terceiros pelo Banco 

Balcão n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Internet n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Total 

Balcão 2,07% 206,60 € 1,68% 513,38 € 1,61% 829,44 € 

Internet 1,86% 185,80 € 1,62% 492,58 € 1,57% 808,64 € 

 

Elaborado com dados de 9 de dezembro de 2020 

 

Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil. 

Não dispensa a leitura do Documento de Informação Fundamental (DIF), disponível para consulta em 
www.millenniumbcp.pt, onde encontrará também a Ficha Técnica e a Nota Técnica. 

Este produto não prevê qualquer proteção contra o comportamento futuro do mercado, pelo que poderá perder uma parte 
ou a totalidade do seu investimento. 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada com base 
no preçário de títulos e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 

 

http://www.millenniumbcp.pt/


 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação do Certificado Estratégia de Alocação 
Dinâmica (Produto de Investimento de Retalho – PRIIP) no âmbito do serviço de execução de ordens. 

 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 3 ou 5 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, alienação e serviço de custódia de acordo 
com o preçário de títulos e o regime fiscal que vigora atualmente. 

 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou serviços 
auxiliares 

Balcão 0,42% 41,60 € 0,14% 41,60 € 0,08% 41,60 € 

Internet 0,21% 20,80 € 0,07% 20,80 € 0,04% 20,80 € 

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 

financeiros 

Balcão 1,90% 190,00 € 1,80% 549,24 € 1,78% 921,17 € 

Internet 1,90% 190,00 € 1,80% 549,24 € 1,78% 921,17 € 

3. Compensações recebidas de 
terceiros pelo Banco 

Balcão n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Internet n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Total 

Balcão 2,32% 231,60 € 1,93% 590,84 € 1,86% 962,77 € 

Internet 2,11% 210,80 € 1,87% 570,04 € 1,82% 941,97 € 

 

Elaborado com dados de 4 de janeiro de 2021 

 

Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil. 

Não dispensa a leitura do Documento de Informação Fundamental (DIF), disponível para consulta em 
www.millenniumbcp.pt, onde encontrará também a Ficha Técnica e a Nota Técnica. 

Este produto não prevê qualquer proteção contra o comportamento futuro do mercado, pelo que poderá perder uma parte 
ou a totalidade do seu investimento. 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada com base 
no preçário de títulos e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 

 

http://www.millenniumbcp.pt/


 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação do Certificado Estratégia de Alocação 
Valorização (Produto de Investimento de Retalho – PRIIP) no âmbito do serviço de execução de ordens. 

 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 3 ou 5 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, alienação e serviço de custódia de acordo 
com o preçário de títulos e o regime fiscal que vigora atualmente. 

 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou serviços 
auxiliares 

Balcão 0,42% 41,60 € 0,14% 41,60 € 0,08% 41,60 € 

Internet 0,21% 20,80 € 0,07% 20,80 € 0,04% 20,80 € 

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 

financeiros 

Balcão 2,15% 215,00 € 2,05% 627,08 € 2,03% 1 055,81 € 

Internet 2,15% 215,00 € 2,05% 627,08 € 2,03% 1 055,81 € 

3. Compensações recebidas de 
terceiros pelo Banco 

Balcão n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Internet n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Total 

Balcão 2,57% 256,60 € 2,18% 668,68 € 2,10% 1 097,41 € 

Internet 2,36% 235,80 € 2,11% 647,88 € 2,07% 1 076,61 € 

 

Elaborado com dados de 4 de janeiro de 2021 

 

Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil. 

Não dispensa a leitura do Documento de Informação Fundamental (DIF), disponível para consulta em 
www.millenniumbcp.pt, onde encontrará também a Ficha Técnica e a Nota Técnica. 

Este produto não prevê qualquer proteção contra o comportamento futuro do mercado, pelo que poderá perder uma parte 
ou a totalidade do seu investimento. 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada com base 
no preçário de títulos e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 

 

http://www.millenniumbcp.pt/


 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação do Certificado sobre Obrigações do 
Tesouro Outubro de 2025 (Produto de Investimento de Retalho – PRIIP) no âmbito do serviço de execução de ordens. 

 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1 ou 2,5 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, alienação e serviço de custódia de acordo 
com o preçário de títulos e o regime fiscal que vigora atualmente. 

 

 

 

Elaborado com dados de 8 de maio de 2023 

 

Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil. 

Não dispensa a leitura do Documento de Informação Fundamental (DIF), disponível para consulta em 
www.millenniumbcp.pt, onde encontrará também a Ficha Técnica e a Nota Técnica. 

Este produto não prevê qualquer proteção contra o comportamento futuro do mercado, pelo que poderá perder uma parte 
ou a totalidade do seu investimento. 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada com base 
no preçário de títulos e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A. os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 2,5 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou serviços auxiliares 

Balcão 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 

Internet 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 

financeiros 

Balcão 0,80% 80,00 € 0,74% 178,82 € 

Internet 0,80% 80,00 € 0,74% 178,82 € 

3. Compensações recebidas de 
terceiros pelo Banco 

Balcão n.a n.a n.a n.a 

Internet n.a n.a n.a n.a 

Total 

Balcão 0,80% 80,00 € 0,74% 178,82 € 

Internet 0,80% 80,00 € 0,74% 178,82 € 

http://www.millenniumbcp.pt/
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Informação de Custos e Encargos 
 

Nos termos da Lei nª7/2019 de 16 de janeiro o Millennium bcp na qualidade mediador de seguros informa os Clientes 
sobre os custos e encargos associados à comercialização de produtos de investimento com base em seguros. 

  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação do seguro Dupla Proteção Investimento 
(individuais) no âmbito do serviço de execução de ordens. 

 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 5 ou 10 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, gestão e resgate. 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Em caso de venda  
após 10 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 
investimento e/ou serviços auxiliares 

0,00% 0 € 0,00% 0 € 0,00% 0 € 

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 
financeiros  

2,92% 292 € 1,92% 576 € 1,92% 960 € 

3. Compensações recebidas de terceiros 
pelo Banco 

0,15% 15 € 0,15% 45 € 0,15% 75 € 

Total 3,07% 307 € 2,07% 621 € 2,07% 1 035 € 

 

O presente documento foi elaborado com dados de 6 de julho de 2021. 

 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa. Os valores apresentados 
estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão ser superiores aos 
constantes desta informação. 

 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  
 

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 
 

(1) Os custos e encargos cobrados pelo serviço de distribuição, se existentes, serão debitados na conta do Cliente junto 
do Millennium bcp. 

(2) Os custos e encargos relacionados com o produto de investimento com base em seguros são deduzidos pela 
seguradora ao valor do produto. Estes custos não implicam um pagamento adicional por parte do Cliente. 

(3) As compensações são recebidas da seguradora e estão refletidas na valorização do produto de investimento com 
base em seguros pelo que não implicam um pagamento adicional por parte do Cliente. 

 



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

 

 

 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Lei nª7/2019 de 16 de janeiro o Millennium bcp na qualidade mediador de seguros informa os Clientes 
sobre os custos e encargos associados à comercialização de produtos de investimento com base em seguros. 
  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação do seguro Dupla Reforma PPR 4.ª Série 
(individuais) no âmbito do serviço de execução de ordens. 
 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 3 ou 5 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, gestão e resgate. 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 
investimento e/ou serviços auxiliares 

0,00% 0 € 0,00% 0 € 0,00% 0 € 

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 
financeiros  

0,00% 0 € 0,00% 0 € 0,00% 0 € 

3. Compensações recebidas de terceiros 
pelo Banco 

0,45% 45 € 0,45% 135 € 0,45% 225 € 

Total 0,45% 45 € 0,45% 135 € 0,45% 225 € 

 

O presente documento foi elaborado com dados de 23 de março de 2023. 
 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 
 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa. Os valores apresentados 
estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão ser superiores aos 
constantes desta informação. 
 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  
 

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 
 

(1) Os custos e encargos cobrados pelo serviço de distribuição, se existentes, serão debitados na conta do Cliente junto 
do Millennium bcp. 

(2) Os custos e encargos relacionados com o produto de investimento com base em seguros são deduzidos pela 
seguradora ao valor do produto. Estes custos não implicam um pagamento adicional por parte do Cliente. 

(3) As compensações são recebidas da seguradora e estão refletidas na valorização do produto de investimento com 
base em seguros pelo que não implicam um pagamento adicional por parte do Cliente. 

 



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

 

 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Lei nª7/2019 de 16 de janeiro o Millennium bcp na qualidade mediador de seguros informa os Clientes 
sobre os custos e encargos associados à comercialização de produtos de investimento com base em seguros. 
  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação do seguro Reforma Dupla PPR 1.ª Série 
(individuais) no âmbito do serviço de execução de ordens. 
 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 3 ou 5 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, gestão e resgate. 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 
investimento e/ou serviços auxiliares 

0,00% 0 € 0,00% 0 € 0,00% 0 € 

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 
financeiros  

0,00% 0 € 0,00% 0 € 0,00% 0 € 

3. Compensações recebidas de terceiros 
pelo Banco 

0,45% 45 € 0,45% 135 € 0,45% 225 € 

Total 0,45% 45 € 0,45% 135 € 0,45% 225 € 

 

O presente documento foi elaborado com dados de 23 de março de 2023. 
 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 
 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa. Os valores apresentados 
estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão ser superiores aos 
constantes desta informação. 
 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  
 

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 
 

(4) Os custos e encargos cobrados pelo serviço de distribuição, se existentes, serão debitados na conta do Cliente junto 
do Millennium bcp. 

(5) Os custos e encargos relacionados com o produto de investimento com base em seguros são deduzidos pela 
seguradora ao valor do produto. Estes custos não implicam um pagamento adicional por parte do Cliente. 

(6) As compensações são recebidas da seguradora e estão refletidas na valorização do produto de investimento com 
base em seguros pelo que não implicam um pagamento adicional por parte do Cliente. 
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Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Lei nª7/2019 de 16 de janeiro o Millennium bcp na qualidade mediador de seguros informa os Clientes 
sobre os custos e encargos associados à comercialização de produtos de investimento com base em seguros. 
  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação do seguro Investimento Duplo 1.ª Série 
(individuais) no âmbito do serviço de execução de ordens. 
 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 4 ou 8 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, gestão e resgate. 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 
investimento e/ou serviços auxiliares 

0,00% 0 € 0,00% 0 € 0,00% 0 € 

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 
financeiros  

0,00% 0 € 0,00% 0 € 0,00% 0 € 

3. Compensações recebidas de terceiros 
pelo Banco 

0,45% 45 € 0,45% 135 € 0,45% 225 € 

Total 0,45% 45 € 0,45% 135 € 0,45% 225 € 

 

O presente documento foi elaborado com dados de 23 de março de 2023. 
 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 
 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa. Os valores apresentados 
estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão ser superiores aos 
constantes desta informação. 
 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  
 

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 
 

(1) Os custos e encargos cobrados pelo serviço de distribuição, se existentes, serão debitados na conta do Cliente junto 
do Millennium bcp. 

(2) Os custos e encargos relacionados com o produto de investimento com base em seguros são deduzidos pela 
seguradora ao valor do produto. Estes custos não implicam um pagamento adicional por parte do Cliente. 

(3) As compensações são recebidas da seguradora e estão refletidas na valorização do produto de investimento com 
base em seguros pelo que não implicam um pagamento adicional por parte do Cliente. 

 

 



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Lei nª7/2019 de 16 de janeiro o Millennium bcp na qualidade mediador de seguros informa os Clientes 
sobre os custos e encargos associados à comercialização de produtos de investimento com base em seguros.  
 

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação do seguro Reforma Ativa PPR 2ª Série – 
Estratégia Agressiva-Ações no âmbito do serviço de execução de ordens. 
 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 2 ou 3 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, gestão e resgate. 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 2 anos 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 
investimento e/ou serviços auxiliares 

0,00% 0 € 0,00% 0 € 0,00% 0 € 

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 
financeiros  

2,26% 226,00 € 2,01% 402,00 € 1,76% 528,00 € 

3. Compensações recebidas de terceiros 
pelo Banco 

0,65% 65,00 € 0,65% 130,00 € 0,65% 195,00 € 

Total 2,91% 291,00 € 2,66% 532,00 € 2,41% 723,00 € 

 

O presente documento foi elaborado com dados de 3 de outubro de 2022. 
 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 
 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa. Os valores apresentados 
estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão ser superiores aos 
constantes desta informação. 
 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  
 

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 
 

(1) Os custos e encargos cobrados pelo serviço de distribuição, se existentes, serão debitados na conta do Cliente junto 
do Millennium bcp. 

(2) Os custos e encargos relacionados com o produto de investimento com base em seguros são deduzidos pela 
seguradora ao valor do produto. Estes custos não implicam um pagamento adicional por parte do Cliente. 

(3) As compensações são recebidas da seguradora e estão refletidas na valorização do produto de investimento com 
base em seguros pelo que não implicam um pagamento adicional por parte do Cliente. 

 

  



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Lei nª7/2019 de 16 de janeiro o Millennium bcp na qualidade mediador de seguros informa os Clientes 
sobre os custos e encargos associados à comercialização de produtos de investimento com base em seguros. 
  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação do seguro Reforma Ativa PPR 2ª Série – 
Estratégia Moderada no âmbito do serviço de execução de ordens. 
 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 2 ou 3 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, gestão e resgate. 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 2 anos 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 
investimento e/ou serviços auxiliares 

0,00% 0 € 0,00% 0 € 0,00% 0 € 

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 
financeiros  

2,13% 213,00 € 1,88% 376,00 € 1,63% 489,00 € 

3. Compensações recebidas de terceiros 
pelo Banco 

0,60% 60,00 € 0,60% 120,00 € 0,60% 180,00 € 

Total 2,73% 273,00 € 2,48% 496,00 € 2,23% 669,00 € 

 

O presente documento foi elaborado com dados de 3 de outubro de 2022. 
 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 
 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa. Os valores apresentados 
estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão ser superiores aos 
constantes desta informação. 
 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  
 

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 
 

(1) Os custos e encargos cobrados pelo serviço de distribuição, se existentes, serão debitados na conta do Cliente junto 
do Millennium bcp. 

(2) Os custos e encargos relacionados com o produto de investimento com base em seguros são deduzidos pela 
seguradora ao valor do produto. Estes custos não implicam um pagamento adicional por parte do Cliente. 

(3) As compensações são recebidas da seguradora e estão refletidas na valorização do produto de investimento com 
base em seguros pelo que não implicam um pagamento adicional por parte do Cliente. 

 

 

  



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Lei nª7/2019 de 16 de janeiro o Millennium bcp na qualidade mediador de seguros informa os Clientes 
sobre os custos e encargos associados à comercialização de produtos de investimento com base em seguros. 
  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação do seguro Reforma Ativa PPR 2ª Série – 
Estratégia Proteção no âmbito do serviço de execução de ordens. 
 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 2 ou 3 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, gestão e resgate. 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 2 anos 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 
investimento e/ou serviços auxiliares 

0,00% 0 € 0,00% 0 € 0,00% 0 € 

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 
financeiros  

2,09% 209,00 € 1,84% 368,00 € 1,59% 477,00 € 

3. Compensações recebidas de terceiros 
pelo Banco 

0,42% 42,00 € 0,42% 84,00 € 0,42% 126,00 € 

Total 2,51% 251,00 € 2,26% 452,00 € 2,01% 603,00 € 

 

O presente documento foi elaborado com dados de 3 de outubro de 2022. 
 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 
 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa. Os valores apresentados 
estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão ser superiores aos 
constantes desta informação. 
 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  
 

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 
 

(1) Os custos e encargos cobrados pelo serviço de distribuição, se existentes, serão debitados na conta do Cliente junto 
do Millennium bcp. 

(2) Os custos e encargos relacionados com o produto de investimento com base em seguros são deduzidos pela 
seguradora ao valor do produto. Estes custos não implicam um pagamento adicional por parte do Cliente. 

(3) As compensações são recebidas da seguradora e estão refletidas na valorização do produto de investimento com 
base em seguros pelo que não implicam um pagamento adicional por parte do Cliente. 

 

  



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Lei nª7/2019 de 16 de janeiro o Millennium bcp na qualidade mediador de seguros informa os Clientes 
sobre os custos e encargos associados à comercialização de produtos de investimento com base em seguros. 
 
Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação do Seguro Puro Capital Empresas 2014 no 
âmbito do serviço de execução de ordens. 
 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 3 ou 5 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, gestão e resgate. 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 
investimento e/ou serviços auxiliares 

0,00% 0 € 0,00% 0 € 0,00% 0 € 

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 
financeiros  

3,67% 367 € 2,34% 701 € 2,17% 1085 € 

3. Compensações recebidas de terceiros 
pelo Banco 

0,15% 15 € 0,15% 45 € 0,15% 75 € 

Total 3,82% 382 € 2,49% 746 € 2,32% 1 160 € 

 

O presente documento foi elaborado com dados de 10 de março de 2021. 
 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 
 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa. Os valores apresentados 
estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão ser superiores aos 
constantes desta informação. 
 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  
 

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 
 

(1) Os custos e encargos cobrados pelo serviço de distribuição, se existentes, serão debitados na conta do Cliente junto 
do Millennium bcp. 

(2) Os custos e encargos relacionados com o produto de investimento com base em seguros são deduzidos pela 
seguradora ao valor do produto. Estes custos não implicam um pagamento adicional por parte do Cliente. 

(3) As compensações são recebidas da seguradora e estão refletidas na valorização do produto de investimento com 
base em seguros pelo que não implicam um pagamento adicional por parte do Cliente. 

 

  



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Lei nª7/2019 de 16 de janeiro o Millennium bcp na qualidade mediador de seguros informa os Clientes 
sobre os custos e encargos associados à comercialização de produtos de investimento com base em seguros. 
 

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação do seguro Seguro Investidor Global 2ªSérie 
– Estratégia Agressiva Ações no âmbito do serviço de execução de ordens. 

 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 2 ou 3 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, gestão e resgate. 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 2 anos 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 
investimento e/ou serviços auxiliares 

0,00% 0 € 0,00% 0 € 0,00% 0 € 

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 
financeiros  

2,65% 265,00 € 2,40% 480,00 € 2,15% 645,00 € 

3. Compensações recebidas de terceiros 
pelo Banco 

0,65% 65,00 € 0,65% 130,00 € 0,65% 195,00 € 

Total 3,30% 330,00 € 3,05% 610,00 € 2,80% 840,00 € 

 

O presente documento foi elaborado com dados de 3 de outubro de 2022. 
 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 
 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa. Os valores apresentados 
estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão ser superiores aos 
constantes desta informação. 
 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  
 

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 
 

(1) Os custos e encargos cobrados pelo serviço de distribuição, se existentes, serão debitados na conta do Cliente junto 
do Millennium bcp. 

(2) Os custos e encargos relacionados com o produto de investimento com base em seguros são deduzidos pela 
seguradora ao valor do produto. Estes custos não implicam um pagamento adicional por parte do Cliente. 

(3) As compensações são recebidas da seguradora e estão refletidas na valorização do produto de investimento com 
base em seguros pelo que não implicam um pagamento adicional por parte do Cliente. 

 

 

  



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Lei nª7/2019 de 16 de janeiro o Millennium bcp na qualidade mediador de seguros informa os Clientes 
sobre os custos e encargos associados à comercialização de produtos de investimento com base em seguros. 
  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação do seguro Seguro Investidor Global 2ªSérie 
– Estratégia Dinâmica Ações no âmbito do serviço de execução de ordens. 

 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 2 ou 3 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, gestão e resgate. 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 2 anos 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 
investimento e/ou serviços auxiliares 

0,00% 0 € 0,00% 0 € 0,00% 0 € 

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 
financeiros  

2,40% 240,00 € 2,15% 430,00 € 1,90% 570,00 € 

3. Compensações recebidas de terceiros 
pelo Banco 

0,60% 60,00 € 0,60% 120,00 € 0,60% 180,00 € 

Total 3,00% 300,00 € 2,75% 550,00 € 2,50% 750,00 € 

 

O presente documento foi elaborado com dados de 3 de outubro de 2022. 
 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 
 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa. Os valores apresentados 
estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão ser superiores aos 
constantes desta informação. 
 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  
 

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 
 

(1) Os custos e encargos cobrados pelo serviço de distribuição, se existentes, serão debitados na conta do Cliente junto 
do Millennium bcp. 

(2) Os custos e encargos relacionados com o produto de investimento com base em seguros são deduzidos pela 
seguradora ao valor do produto. Estes custos não implicam um pagamento adicional por parte do Cliente. 

(3) As compensações são recebidas da seguradora e estão refletidas na valorização do produto de investimento com 
base em seguros pelo que não implicam um pagamento adicional por parte do Cliente. 

 

 

  



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Lei nª7/2019 de 16 de janeiro o Millennium bcp na qualidade mediador de seguros informa os Clientes 
sobre os custos e encargos associados à comercialização de produtos de investimento com base em seguros. 
 
Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação do seguro Seguro Investidor Global 2ªSérie 
– Estratégia Equilibrada Ações no âmbito do serviço de execução de ordens. 

 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 2 ou 3 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, gestão e resgate. 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 2 anos 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 
investimento e/ou serviços auxiliares 

0,00% 0 € 0,00% 0 € 0,00% 0 € 

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 
financeiros  

2,35% 234,50 € 2,10% 419,00 € 1,85% 553,50 € 

3. Compensações recebidas de terceiros 
pelo Banco 

0,575% 57,50 € 0,575% 115,00 € 0,575% 172,50 € 

Total 2,92% 292,00 € 2,67% 534,00 € 2,42% 726,00 € 

 

O presente documento foi elaborado com dados de 3 de outubro de 2022. 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 
 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa. Os valores apresentados 
estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão ser superiores aos 
constantes desta informação. 
 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  
 

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 
 

(1) Os custos e encargos cobrados pelo serviço de distribuição, se existentes, serão debitados na conta do Cliente junto 
do Millennium bcp. 

(2) Os custos e encargos relacionados com o produto de investimento com base em seguros são deduzidos pela 
seguradora ao valor do produto. Estes custos não implicam um pagamento adicional por parte do Cliente. 

(3) As compensações são recebidas da seguradora e estão refletidas na valorização do produto de investimento com 
base em seguros pelo que não implicam um pagamento adicional por parte do Cliente. 

  



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Lei nª7/2019 de 16 de janeiro o Millennium bcp na qualidade mediador de seguros informa os Clientes 
sobre os custos e encargos associados à comercialização de produtos de investimento com base em seguros. 
 

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação do seguro Seguro Investidor Global 2ªSérie 
– Estratégia Moderada no âmbito do serviço de execução de ordens. 

 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 2 ou 3 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, gestão e resgate. 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 2 anos 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 
investimento e/ou serviços auxiliares 

0,00% 0 € 0,00% 0 € 0,00% 0 € 

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 
financeiros  

2,32% 232,00 € 2,07% 414,00 € 1,82% 546,00 € 

3. Compensações recebidas de terceiros 
pelo Banco 

0,42% 42,00 € 0,42% 84,00 € 0,42% 126,00 € 

Total 2,74% 274,00 € 2,49% 498,00 € 2,24% 672,00 € 

 

O presente documento foi elaborado com dados de 3 de outubro de 2022. 
 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 
 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa. Os valores apresentados 
estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão ser superiores aos 
constantes desta informação. 
 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  
 

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 
 

(1) Os custos e encargos cobrados pelo serviço de distribuição, se existentes, serão debitados na conta do Cliente junto 
do Millennium bcp. 

(2) Os custos e encargos relacionados com o produto de investimento com base em seguros são deduzidos pela 
seguradora ao valor do produto. Estes custos não implicam um pagamento adicional por parte do Cliente. 

(3) As compensações são recebidas da seguradora e estão refletidas na valorização do produto de investimento com 
base em seguros pelo que não implicam um pagamento adicional por parte do Cliente. 

 

  



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Lei nª7/2019 de 16 de janeiro o Millennium bcp na qualidade mediador de seguros informa os Clientes 
sobre os custos e encargos associados à comercialização de produtos de investimento com base em seguros. 

 
Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação do seguro Seguro Investidor Global 2ªSérie 
– Estratégia Mais Moderada no âmbito do serviço de execução de ordens. 

 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 2 ou 3 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, gestão e resgate. 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 2 anos 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 
investimento e/ou serviços auxiliares 

0,00% 0 € 0,00% 0 € 0,00% 0 € 

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 
financeiros  

2,15% 215,00 € 1,90% 380,00 € 1,65% 495,00 € 

3. Compensações recebidas de terceiros 
pelo Banco 

0,35% 35,00 € 0,35% 70,00 € 0,35% 105,00 € 

Total 2,50% 250,00 € 2,25% 450,00 € 2,00% 600,00 € 

 

O presente documento foi elaborado com dados de 3 de outubro de 2022. 
 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 
 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa. Os valores apresentados 
estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão ser superiores aos 
constantes desta informação. 
 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  
 

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 
 

(1) Os custos e encargos cobrados pelo serviço de distribuição, se existentes, serão debitados na conta do Cliente junto 
do Millennium bcp. 

(2) Os custos e encargos relacionados com o produto de investimento com base em seguros são deduzidos pela 
seguradora ao valor do produto. Estes custos não implicam um pagamento adicional por parte do Cliente. 

(3) As compensações são recebidas da seguradora e estão refletidas na valorização do produto de investimento com 
base em seguros pelo que não implicam um pagamento adicional por parte do Cliente. 

 

 

  



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
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Informação de Custos e Encargos 

 

 
Nos termos da Lei nª7/2019 de 16 de janeiro o Millennium bcp na qualidade mediador de seguros informa os Clientes 
sobre os custos e encargos associados à comercialização de produtos de investimento com base em seguros. 

  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação do seguro Reforma Segura PPR 2022 1.ª 
Série (individuais) no âmbito do serviço de execução de ordens. 

 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 3 ou 5 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, gestão e resgate. 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 
investimento e/ou serviços auxiliares 

0,00% 0 € 0,00% 0 € 0,00% 0 € 

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 
financeiros  

2,54% 254 € 2,21% 662 € 2,04% 1 020 € 

3. Compensações recebidas de terceiros 
pelo Banco 

0,15% 15 € 0,15% 45 € 0,15% 75 € 

Total 2,69% 269 € 2,36% 707 € 2,19% 1 095 € 

 

O presente documento foi elaborado com dados de 17 de novembro de 2022. 

 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa. Os valores apresentados 
estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão ser superiores aos 
constantes desta informação. 

 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  
 

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 
 

(4) Os custos e encargos cobrados pelo serviço de distribuição, se existentes, serão debitados na conta do Cliente junto 
do Millennium bcp. 

(5) Os custos e encargos relacionados com o produto de investimento com base em seguros são deduzidos pela 
seguradora ao valor do produto. Estes custos não implicam um pagamento adicional por parte do Cliente. 

(6) As compensações são recebidas da seguradora e estão refletidas na valorização do produto de investimento com 
base em seguros pelo que não implicam um pagamento adicional por parte do Cliente. 
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Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação do Fundo IMGA Ações Portugal no âmbito 
do serviço de execução de ordens. 

 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 3 ou 5 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, alienação e serviço de custódia de acordo 
com o preçário de títulos e o regime fiscal que vigora atualmente. 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou serviços 
auxiliares 

Balcão n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Internet n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 

financeiros 

Balcão 1,15% 115,01 € 1,15% 345,03 € 1,15% 575,05 € 

Internet 1,15% 115,01 € 1,15% 345,03 € 1,15% 575,05 € 

3. Compensações recebidas de 
terceiros pelo Banco 

Balcão 1,47% 147,03 € 1,47% 441,10 € 1,47% 735,17 € 

Internet 1,47% 147,03 € 1,47% 441,10 € 1,47% 735,17 € 

Total 

Balcão 2,62% 262,05 € 2,62% 786,14 € 2,62% 1 310,23 € 

Internet 2,62% 262,05 € 2,62% 786,14 € 2,62% 1 310,23 € 

 

Elaborado com dados de 31 de maio de 2022 

 

 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada com base 
no preçário de títulos e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 
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Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação do Fundo IMGA European Equities ESG no 
âmbito do serviço de execução de ordens. 

 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 3 ou 5 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, alienação e serviço de custódia de acordo 
com o preçário de títulos e o regime fiscal que vigora atualmente. 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou serviços 
auxiliares 

Balcão n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Internet n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 

financeiros 

Balcão 1,14% 114,37 € 1,14% 343,12 € 1,14% 571,87 € 

Internet 1,14% 114,37 € 1,14% 343,12 € 1,14% 571,87 € 

3. Compensações recebidas de 
terceiros pelo Banco 

Balcão 1,50% 150,15 € 1,50% 450,45 € 1,50% 750,75 € 

Internet 1,50% 150,15 € 1,50% 450,45 € 1,50% 750,75 € 

Total 

Balcão 2,65% 264,52 € 2,65% 793,57 € 2,65% 1 322,62 € 

Internet 2,65% 264,52 € 2,65% 793,57 € 2,65% 1 322,62 € 

 

Elaborado com dados de 31 de maio de 2022 

 

 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada com base 
no preçário de títulos e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 

  



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação do Fundo IMGA Ações América no âmbito 
do serviço de execução de ordens. 

 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 3 ou 5 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, alienação e serviço de custódia de acordo 
com o preçário de títulos e o regime fiscal que vigora atualmente. 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou serviços 
auxiliares 

Balcão n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Internet n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 

financeiros 

Balcão 1,02% 102,13 € 1,02% 306,39 € 1,02% 510,64 € 

Internet 1,02% 102,13 € 1,02% 306,39 € 1,02% 510,64 € 

3. Compensações recebidas de 
terceiros pelo Banco 

Balcão 1,47% 147,03 € 1,47% 441,09 € 1,47% 735,16 € 

Internet 1,47% 147,03 € 1,47% 441,09 € 1,47% 735,16 € 

Total 

Balcão 2,49% 249,16 € 2,49% 747,48 € 2,49% 1 245,80 € 

Internet 2,49% 249,16 € 2,49% 747,48 € 2,49% 1 245,80 € 

 

Elaborado com dados de 31 de maio de 2022 

 

 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada com base 
no preçário de títulos e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 

 



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
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Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação do Fundo IMGA Global Equities Selection 
no âmbito do serviço de execução de ordens. 

 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 3 ou 5 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, alienação e serviço de custódia de acordo 
com o preçário de títulos e o regime fiscal que vigora atualmente. 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou serviços 
auxiliares 

Balcão n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Internet n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 

financeiros 

Balcão 1,19% 119,23 € 1,19% 357,69 € 1,19% 596,14 € 

Internet 1,19% 119,23 € 1,19% 357,69 € 1,19% 596,14 € 

3. Compensações recebidas de 
terceiros pelo Banco 

Balcão 1,47% 147,07 € 1,47% 441,20 € 1,47% 735,33 € 

Internet 1,47% 147,07 € 1,47% 441,20 € 1,47% 735,33 € 

Total 

Balcão 2,66% 266,29 € 2,66% 798,88 € 2,66% 1 331,47 € 

Internet 2,66% 266,29 € 2,66% 798,88 € 2,66% 1 331,47 € 

 

Elaborado com dados de 31 de maio de 2022 

 

 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada com base 
no preçário de títulos e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 
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número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação do Fundo IMGA Iberia Equities ESG no 
âmbito do serviço de execução de ordens. 

 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 3 ou 5 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, alienação e serviço de custódia de acordo 
com o preçário de títulos e o regime fiscal que vigora atualmente. 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou serviços 
auxiliares 

Balcão n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Internet n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 

financeiros 

Balcão 1,30% 130,31 € 1,30% 390,94 € 1,30% 651,57 € 

Internet 1,30% 130,31 € 1,30% 390,94 € 1,30% 651,57 € 

3. Compensações recebidas de 
terceiros pelo Banco 

Balcão 1,47% 147,03 € 1,47% 441,10 € 1,47% 735,17 € 

Internet 1,47% 147,03 € 1,47% 441,10 € 1,47% 735,17 € 

Total 

Balcão 2,77% 277,35 € 2,77% 832,05 € 2,77% 1 386,74 € 

Internet 2,77% 277,35 € 2,77% 832,05 € 2,77% 1 386,74 € 

 

Elaborado com dados de 31 de maio de 2022 

 

 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada com base 
no preçário de títulos e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 

 

  



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação do Fundo IMGA Alocação Conservadora no 
âmbito do serviço de execução de ordens. 

 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 3 ou 5 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, alienação e serviço de custódia de acordo 
com o preçário de títulos e o regime fiscal que vigora atualmente. 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou serviços 
auxiliares 

Balcão n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

Internet n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 

financeiros 

Balcão 1,16% 115,98 € 1,16% 347,93 € 1,16% 579,88 € 

Internet 1,16% 115,98 € 1,16% 347,93 € 1,16% 579,88 € 

3. Compensações recebidas de 
terceiros pelo Banco 

Balcão 0,68% 67,60 € 0,68% 202,81 € 0,68% 338,01 € 

Internet 0,68% 67,60 € 0,68% 202,81 € 0,68% 338,01 € 

Total 

Balcão 1,84% 183,58 € 1,84% 550,74 € 1,84% 917,90 € 

Internet 1,84% 183,58 € 1,84% 550,74 € 1,84% 917,90 € 

 

Elaborado com dados de 31 de maio de 2022 

 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada com base 
no preçário de títulos e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 

 
  



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação do Fundo IMGA Alocação Moderada no 
âmbito do serviço de execução de ordens. 

 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 3 ou 5 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, alienação e serviço de custódia de acordo 
com o preçário de títulos e o regime fiscal que vigora atualmente. 

 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou serviços 
auxiliares 

Balcão n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Internet n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 

financeiros 

Balcão 1,31% 130,53 € 1,31% 391,60 € 1,31% 652,66 € 

Internet 1,31% 130,53 € 1,31% 391,60 € 1,31% 652,66 € 

3. Compensações recebidas de 
terceiros pelo Banco 

Balcão 0,85% 84,50 € 0,85% 253,51 € 0,85% 422,52 € 

Internet 0,85% 84,50 € 0,85% 253,51 € 0,85% 422,52 € 

Total 

Balcão 2,15% 215,04 € 2,15% 645,11 € 2,15% 1 075,18 € 

Internet 2,15% 215,04 € 2,15% 645,11 € 2,15% 1 075,18 € 

 

Elaborado com dados de 31 de maio de 2022 

 

 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada com base 
no preçário de títulos e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 

  



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação do Fundo IMGA Alocação Dinâmica no 
âmbito do serviço de execução de ordens. 

 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 3 ou 5 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, alienação e serviço de custódia de acordo 
com o preçário de títulos e o regime fiscal que vigora atualmente. 

 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou serviços 
auxiliares 

Balcão n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Internet n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 

financeiros 

Balcão 1,39% 139,13 € 1,39% 417,38 € 1,39% 695,63 € 

Internet 1,39% 139,13 € 1,39% 417,38 € 1,39% 695,63 € 

3. Compensações recebidas de 
terceiros pelo Banco 

Balcão 0,98% 98,02 € 0,98% 294,07 € 0,98% 490,12 € 

Internet 0,98% 98,02 € 0,98% 294,07 € 0,98% 490,12 € 

Total 

Balcão 2,37% 237,15 € 2,37% 711,45 € 2,37% 1 185,76 € 

Internet 2,37% 237,15 € 2,37% 711,45 € 2,37% 1 185,76 € 

 

Elaborado com dados de 31 de maio de 2022 

 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada com base 
no preçário de títulos e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 

 
  



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação do Fundo IMGA Flexível no âmbito do 
serviço de execução de ordens. 

 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 3 ou 5 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, alienação e serviço de custódia de acordo 
com o preçário de títulos e o regime fiscal que vigora atualmente. 

 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou serviços 
auxiliares 

Balcão n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Internet n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 

financeiros 

Balcão 0,91% 90,95 € 0,91% 272,85 € 0,91% 454,74 € 

Internet 0,91% 90,95 € 0,91% 272,85 € 0,91% 454,74 € 

3. Compensações recebidas de 
terceiros pelo Banco 

Balcão 0,68% 67,60 € 0,68% 202,80 € 0,68% 338,00 € 

Internet 0,68% 67,60 € 0,68% 202,80 € 0,68% 338,00 € 

Total 

Balcão 1,59% 158,55 € 1,59% 475,65 € 1,59% 792,74 € 

Internet 1,59% 158,55 € 1,59% 475,65 € 1,59% 792,74 € 

 

Elaborado com dados de 31 de maio de 2022 

 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada com base 
no preçário de títulos e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 

 

 



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação do Fundo IMGA Iberia Fixed Income no 
âmbito do serviço de execução de ordens. 

 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 3 ou 5 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, alienação e serviço de custódia de acordo 
com o preçário de títulos e o regime fiscal que vigora atualmente. 

 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou serviços 
auxiliares 

Balcão n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Internet n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 

financeiros 

Balcão 0,62% 62,28 € 0,62% 186,84 € 0,62% 311,40 € 

Internet 0,62% 62,28 € 0,62% 186,84 € 0,62% 311,40 € 

3. Compensações recebidas de 
terceiros pelo Banco 

Balcão 0,59% 59,15 € 0,59% 177,46 € 0,59% 295,76 € 

Internet 0,59% 59,15 € 0,59% 177,46 € 0,59% 295,76 € 

Total 

Balcão 1,21% 121,43 € 1,21% 364,30 € 1,21% 607,16 € 

Internet 1,21% 121,43 € 1,21% 364,30 € 1,21% 607,16 € 

 

Elaborado com dados de 31 de maio de 2022 

 

 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada com base 
no preçário de títulos e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 

 

  



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação do Fundo IMGA Dívida Pública Europeia no 
âmbito do serviço de execução de ordens. 

 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 3 ou 5 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, alienação e serviço de custódia de acordo 
com o preçário de títulos e o regime fiscal que vigora atualmente. 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou serviços 
auxiliares 

Balcão n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Internet n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 

financeiros 

Balcão 0,49% 49,22 € 0,49% 147,65 € 0,49% 246,08 € 

Internet 0,49% 49,22 € 0,49% 147,65 € 0,49% 246,08 € 

3. Compensações recebidas de 
terceiros pelo Banco 

Balcão 0,64% 64,23 € 0,64% 192,68 € 0,64% 321,13 € 

Internet 0,64% 64,23 € 0,64% 192,68 € 0,64% 321,13 € 

Total 

Balcão 1,13% 113,44 € 1,13% 340,33 € 1,13% 567,21 € 

Internet 1,13% 113,44 € 1,13% 340,33 € 1,13% 567,21 € 

 

Elaborado com dados de 31 de maio de 2022 

 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada com base 
no preçário de títulos e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 

  



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação do Fundo IMGA Euro Taxa Variável no 
âmbito do serviço de execução de ordens. 

 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 3 ou 5 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, alienação e serviço de custódia de acordo 
com o preçário de títulos e o regime fiscal que vigora atualmente. 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou serviços 
auxiliares 

Balcão n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Internet n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 

financeiros 

Balcão 0,23% 23,10 € 0,23% 69,31 € 0,23% 326,76 € 

Internet 0,23% 23,10 € 0,23% 69,31 € 0,23% 115,51 € 

3. Compensações recebidas de 
terceiros pelo Banco 

Balcão 0,42% 42,25 € 0,42% 126,75 € 0,42% 0,00 € 

Internet 0,42% 42,25 € 0,42% 126,75 € 0,42% 211,25 € 

Total 

Balcão 0,65% 65,35 € 0,65% 196,06 € 0,65% 326,76 € 

Internet 0,65% 65,35 € 0,65% 196,06 € 0,65% 326,76 € 

 

Elaborado com dados de 1 de janeiro de 2023 

 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada com base 
no preçário de títulos e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 

  



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação do Fundo IMGA Rendimento Semestral no 
âmbito do serviço de execução de ordens. 

 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 3 ou 5 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, alienação e serviço de custódia de acordo 
com o preçário de títulos e o regime fiscal que vigora atualmente. 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou serviços 
auxiliares 

Balcão n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Internet n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 

financeiros 

Balcão 0,28% 27,92 € 0,28% 83,76 € 0,28% 139,60 € 

Internet 0,28% 27,92 € 0,28% 83,76 € 0,28% 139,60 € 

3. Compensações recebidas de 
terceiros pelo Banco 

Balcão 0,54% 53,63 € 0,54% 160,88 € 0,54% 268,13 € 

Internet 0,54% 53,63 € 0,54% 160,88 € 0,54% 268,13 € 

Total 

Balcão 0,82% 81,55 € 0,82% 244,64 € 0,82% 407,73 € 

Internet 0,82% 81,55 € 0,82% 244,64 € 0,82% 407,73 € 

 

Elaborado com dados de 1 de janeiro de 2023 

 

 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada com base 
no preçário de títulos e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 

  



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação do Fundo IMGA Alocação Defensiva no 
âmbito do serviço de execução de ordens. 

 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 3 ou 5 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, alienação e serviço de custódia de acordo 
com o preçário de títulos e o regime fiscal que vigora atualmente. 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou serviços 
auxiliares 

Balcão n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Internet n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 

financeiros 

Balcão 0,90% 90,36 € 0,90% 271,09 € 0,90% 451,82 € 

Internet 0,90% 90,36 € 0,90% 271,09 € 0,90% 451,82 € 

3. Compensações recebidas de 
terceiros pelo Banco 

Balcão 0,54% 54,08 € 0,54% 162,24 € 0,54% 270,40 € 

Internet 0,54% 54,08 € 0,54% 162,24 € 0,54% 270,40 € 

Total 

Balcão 1,44% 144,44 € 1,44% 433,33 € 1,44% 722,22 € 

Internet 1,44% 144,44 € 1,44% 433,33 € 1,44% 722,22 € 

 

Elaborado com dados de 31 de maio de 2022 

 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada com base 
no preçário de títulos e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 

 

 
  



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação do Fundo IMGA Rendimento Mais no âmbito 
do serviço de execução de ordens. 

 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 3 ou 5 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, alienação e serviço de custódia de acordo 
com o preçário de títulos e o regime fiscal que vigora atualmente. 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou serviços 
auxiliares 

Balcão n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Internet n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 

financeiros 

Balcão 0,49% 49,43 € 0,49% 148,30 € 0,49% 247,17 € 

Internet 0,68% 49,43 € 0,68% 148,30 € 0,68% 247,17 € 

3. Compensações recebidas de 
terceiros pelo Banco 

Balcão 0,68% 67,61 € 0,68% 202,82 € 0,68% 338,03 € 

Internet 0,68% 67,61 € 0,68% 202,82 € 0,68% 338,03 € 

Total 

Balcão 1,17% 117,04 € 1,17% 351,12 € 1,17% 585,20 € 

Internet 1,17% 117,04 € 1,17% 351,12 € 1,17% 585,20 € 

 

Elaborado com dados de 31 de maio de 2022 

 

 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada com base 
no preçário de títulos e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 

  



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação do Fundo IMGA Liquidez no âmbito do 
serviço de execução de ordens. 

 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 3 ou 5 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, alienação e serviço de custódia de acordo 
com o preçário de títulos e o regime fiscal que vigora atualmente. 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou serviços 
auxiliares 

Balcão n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Internet n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 

financeiros 

Balcão 0,07% 6,93 € 0,07% 20,80 € 0,07% 34,67 € 

Internet 0,07% 6,93 € 0,07% 20,80 € 0,07% 34,67 € 

3. Compensações recebidas de 
terceiros pelo Banco 

Balcão 0,33% 32,50 € 0,33% 97,50 € 0,33% 162,50 € 

Internet 0,33% 32,50 € 0,33% 97,50 € 0,33% 162,50 € 

Total 

Balcão 0,39% 39,43 € 0,39% 118,30 € 0,39% 197,17 € 

Internet 0,39% 39,43 € 0,39% 118,30 € 0,39% 197,17 € 

 

Elaborado com dados de 1 de janeiro de 2023 

 

 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada com base 
no preçário de títulos e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 

  



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação do Fundo IMGA Money Market no âmbito do 
serviço de execução de ordens. 

 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 3 ou 5 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, alienação e serviço de custódia de acordo 
com o preçário de títulos e o regime fiscal que vigora atualmente. 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou serviços 
auxiliares 

Balcão n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Internet n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 

financeiros 

Balcão 0,03% 3,31 € 0,03% 9,93 € 0,03% 16,55 € 

Internet 0,03% 3,31 € 0,03% 9,93 € 0,03% 16,55 € 

3. Compensações recebidas de 
terceiros pelo Banco 

Balcão 0,33% 32,50 € 0,33% 97,50 € 0,33% 162,50 € 

Internet 0,33% 32,50 € 0,33% 97,50 € 0,33% 162,50 € 

Total 

Balcão 0,36% 35,81 € 0,36% 107,43 € 0,36% 179,05 € 

Internet 0,36% 35,81 € 0,36% 107,43 € 0,36% 179,05 € 

 

Elaborado com dados de 1 de janeiro de 2023 

 

 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada com base 
no preçário de títulos e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 

  



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação do Fundo IMGA Money Market USD no 
âmbito do serviço de execução de ordens. 

 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 3 ou 5 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, alienação e serviço de custódia de acordo 
com o preçário de títulos e o regime fiscal que vigora atualmente. 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou serviços 
auxiliares 

Balcão n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Internet n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 

financeiros 

Balcão 0,21% 21,10 € 0,21% 63,30 € 0,21% 105,50 € 

Internet 0,21% 21,10 € 0,21% 63,30 € 0,21% 105,50 € 

3. Compensações recebidas de 
terceiros pelo Banco 

Balcão 0,17% 16,90 € 0,17% 50,70 € 0,17% 84,50 € 

Internet 0,17% 16,90 € 0,17% 50,70 € 0,17% 84,50 € 

Total 

Balcão 0,38% 38,00 € 0,38% 114,00 € 0,38% 190,00 € 

Internet 0,38% 38,00 € 0,38% 114,00 € 0,38% 190,00 € 

 

Elaborado com dados de 31 de maio de 2022 

 

 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada com base 
no preçário de títulos e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 

 
 
 



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação do Fundo IMGA Poupança PPR no âmbito 
do serviço de execução de ordens. 

 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 3 ou 5 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, alienação e serviço de custódia de acordo 
com o preçário de títulos e o regime fiscal que vigora atualmente. 

 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou serviços 
auxiliares 

Balcão n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Internet n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 

financeiros 

Balcão 1,10% 110,20 € 1,10% 330,60 € 1,10% 551,01 € 

Internet 1,10% 110,20 € 1,10% 330,60 € 1,10% 551,01 € 

3. Compensações recebidas de 
terceiros pelo Banco 

Balcão 0,68% 67,60 € 0,68% 202,81 € 0,68% 338,01 € 

Internet 0,68% 67,60 € 0,68% 202,81 € 0,68% 338,01 € 

Total 

Balcão 1,78% 177,80 € 1,78% 533,41 € 1,78% 889,02 € 

Internet 1,78% 177,80 € 1,78% 533,41 € 1,78% 889,02 € 

 

Elaborado com dados de 31 de maio de 2022 

 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada com base 
no preçário de títulos e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 

  



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação do Fundo IMGA Investimento PPR no 
âmbito do serviço de execução de ordens. 

 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial de 10.000€ por um período de 1, 3 ou 5 anos. 

Para esta simulação foram considerados os encargos previsíveis de aquisição, alienação e serviço de custódia de acordo 
com o preçário de títulos e o regime fiscal que vigora atualmente. 

 

 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
Rendibilidade 

Anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos associados 
cobrados pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou serviços 
auxiliares 

Balcão n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Internet n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

2. Custos e encargos associados 
relacionados com instrumentos 

financeiros 

Balcão 1,33% 132,54 € 1,33% 397,63 € 1,33% 662,72 € 

Internet 1,33% 132,54 € 1,33% 397,63 € 1,33% 662,72 € 

3. Compensações recebidas de 
terceiros pelo Banco 

Balcão 0,97% 97,35 € 0,97% 292,05 € 0,97% 486,74 € 

Internet 0,97% 97,35 € 0,97% 292,05 € 0,97% 486,74 € 

Total 

Balcão 2,30% 229,89 € 2,30% 689,68 € 2,30% 1 149,46 € 

Internet 2,30% 229,89 € 2,30% 689,68 € 2,30% 1 149,46 € 

 

Elaborado com dados de 31 de maio de 2022 

 

 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada com base 
no preçário de títulos e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada. 

 



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Aberdeen - Japanese Sustainable Equity Fund EUR A Acc LU0498185056 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,96% 96,00 € 0,95% 285,24 € 0,94% 470,87 € 

Internet 0,96% 96,00 € 0,95% 285,24 € 0,94% 470,87 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,75% 75,00 € 0,74% 223,32 € 0,74% 369,42 € 

Internet 0,75% 75,00 € 0,74% 223,32 € 0,74% 369,42 € 

Total 

Balcão 2,75% 275,00 € 2,04% 612,56 € 1,89% 944,29 € 

Internet 1,71% 171,00 € 1,70% 508,56 € 1,68% 840,29 € 

Elaborado com dados de 25 de abril de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Aberdeen - Japanese Sustainable Equity Fund EUR Hedged A Acc LU0476876759 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 1,00% 100,00 € 0,99% 297,01 € 0,98% 490,10 € 

Internet 1,00% 100,00 € 0,99% 297,01 € 0,98% 490,10 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,75% 75,00 € 0,74% 223,32 € 0,74% 369,42 € 

Internet 0,75% 75,00 € 0,74% 223,32 € 0,74% 369,42 € 

Total 

Balcão 2,79% 279,00 € 2,08% 624,33 € 1,93% 963,52 € 

Internet 1,75% 175,00 € 1,73% 520,33 € 1,72% 859,52 € 

Elaborado com dados de 25 de abril de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

AXA WF Global Inflation Bonds EUR A Cap LU0266009793 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 0,26% 26,00 € 0,09% 26,00 € 0,05% 26,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,60% 60,00 € 0,60% 178,92 € 0,59% 296,42 € 

Internet 0,60% 60,00 € 0,60% 178,92 € 0,59% 296,42 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,30% 30,00 € 0,30% 89,73 € 0,30% 149,10 € 

Internet 0,30% 30,00 € 0,30% 89,73 € 0,30% 149,10 € 

Total 

Balcão 1,16% 116,00 € 0,98% 294,65 € 0,94% 471,52 € 

Internet 0,90% 90,00 € 0,90% 268,65 € 0,89% 445,52 € 

Elaborado com dados de 24 de abril de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

AXA WF Global Inflation Bonds EUR A Dist LU0451400831 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 0,26% 26,00 € 0,09% 26,00 € 0,05% 26,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,60% 60,00 € 0,60% 178,92 € 0,59% 296,42 € 

Internet 0,60% 60,00 € 0,60% 178,92 € 0,59% 296,42 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,30% 30,00 € 0,30% 89,73 € 0,30% 149,10 € 

Internet 0,30% 30,00 € 0,30% 89,73 € 0,30% 149,10 € 

Total 

Balcão 1,16% 116,00 € 0,98% 294,65 € 0,94% 471,52 € 

Internet 0,90% 90,00 € 0,90% 268,65 € 0,89% 445,52 € 

Elaborado com dados de 24 de abril de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds EUR Hedged A Cap LU1353950725 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 0,26% 26,00 € 0,09% 26,00 € 0,05% 26,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,55% 55,00 € 0,55% 164,09 € 0,54% 271,99 € 

Internet 0,55% 55,00 € 0,55% 164,09 € 0,54% 271,99 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,25% 25,00 € 0,25% 74,81 € 0,25% 124,38 € 

Internet 0,25% 25,00 € 0,25% 74,81 € 0,25% 124,38 € 

Total 

Balcão 1,06% 106,00 € 0,88% 264,91 € 0,84% 422,37 € 

Internet 0,80% 80,00 € 0,80% 238,91 € 0,79% 396,37 € 

Elaborado com dados de 24 de abril de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds EUR Hedged A Dist LU1353950998 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 0,26% 26,00 € 0,09% 26,00 € 0,05% 26,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,55% 55,00 € 0,55% 164,09 € 0,54% 271,99 € 

Internet 0,55% 55,00 € 0,55% 164,09 € 0,54% 271,99 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,25% 25,00 € 0,25% 74,81 € 0,25% 124,38 € 

Internet 0,25% 25,00 € 0,25% 74,81 € 0,25% 124,38 € 

Total 

Balcão 1,06% 106,00 € 0,88% 264,91 € 0,84% 422,37 € 

Internet 0,80% 80,00 € 0,80% 238,91 € 0,79% 396,37 € 

Elaborado com dados de 24 de abril de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

BDL Rempart Europe EUR C FR0010174144 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,61% 61,25 € 0,61% 182,63 € 0,61% 302,52 € 

Internet #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 1,69% 168,75 € 1,66% 497,76 € 1,63% 815,75 € 

Internet #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 

Total 

Balcão 3,34% 334,00 € 2,61% 784,38 € 2,44% 1 222,27 € 

Internet #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 

Elaborado com dados de 17 de abril de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

BGF Asian Tiger Bond USD A2 LU0063729296 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 0,26% 26,00 € 0,09% 26,00 € 0,05% 26,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,60% 60,00 € 0,60% 178,92 € 0,59% 296,42 € 

Internet 0,60% 60,00 € 0,60% 178,92 € 0,59% 296,42 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,60% 60,00 € 0,60% 178,92 € 0,59% 296,42 € 

Internet 0,60% 60,00 € 0,60% 178,92 € 0,59% 296,42 € 

Total 

Balcão 1,46% 146,00 € 1,28% 383,84 € 1,24% 618,84 € 

Internet 1,20% 120,00 € 1,19% 357,84 € 1,19% 592,84 € 

Elaborado com dados de 15 de maio de 2023 

Parte dos custos e encargos futuros podem representar um valor na moeda da classe. O câmbio de referência utilizado foi 
O câmbio do dia 15/05/2023, EUR/USD, 1,0866 publicado pelo Mbcp.   

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

BGF Asian Tiger Bond EUR Hedged A2 LU1250980452 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 0,26% 26,00 € 0,09% 26,00 € 0,05% 26,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,61% 61,00 € 0,61% 181,89 € 0,60% 301,30 € 

Internet 0,61% 61,00 € 0,61% 181,89 € 0,60% 301,30 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,60% 60,00 € 0,60% 178,92 € 0,59% 296,42 € 

Internet 0,60% 60,00 € 0,60% 178,92 € 0,59% 296,42 € 

Total 

Balcão 1,47% 147,00 € 1,29% 386,81 € 1,25% 623,72 € 

Internet 1,21% 121,00 € 1,20% 360,81 € 1,20% 597,72 € 

Elaborado com dados de 15 de maio de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

BGF Emerging Europe EUR A2 LU0011850392 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 1,05% 105,00 € 1,04% 311,70 € 1,03% 514,09 € 

Internet 1,05% 105,00 € 1,04% 311,70 € 1,03% 514,09 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 1,05% 105,00 € 1,04% 311,70 € 1,03% 514,09 € 

Internet 1,05% 105,00 € 1,04% 311,70 € 1,03% 514,09 € 

Total 

Balcão 3,14% 314,00 € 2,42% 727,41 € 2,26% 1 132,18 € 

Internet 2,10% 210,00 € 2,08% 623,41 € 2,06% 1 028,18 € 

Elaborado com dados de 1 de janeiro de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

BGF Emerging Europe USD A2 LU0171273575 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 1,05% 105,00 € 1,04% 311,70 € 1,03% 514,09 € 

Internet 1,05% 105,00 € 1,04% 311,70 € 1,03% 514,09 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 1,05% 105,00 € 1,04% 311,70 € 1,03% 514,09 € 

Internet 1,05% 105,00 € 1,04% 311,70 € 1,03% 514,09 € 

Total 

Balcão 3,14% 314,00 € 2,42% 727,41 € 2,26% 1 132,18 € 

Internet 2,10% 210,00 € 2,08% 623,41 € 2,06% 1 028,18 € 

Elaborado com dados de 1 de janeiro de 2023 

Parte dos custos e encargos futuros podem representar um valor na moeda da classe. O câmbio de referência utilizado foi 
O câmbio do dia 31/12/2022, EUR/USD, 1,06665 publicado pelo Mbcp.   

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

BGF Sustainable Energy Fund USD A2 LU0124384867 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,99% 99,00 € 0,98% 294,07 € 0,97% 485,30 € 

Internet 0,99% 99,00 € 0,98% 294,07 € 0,97% 485,30 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,99% 99,00 € 0,98% 294,07 € 0,97% 485,30 € 

Internet 0,99% 99,00 € 0,98% 294,07 € 0,97% 485,30 € 

Total 

Balcão 3,02% 302,00 € 2,31% 692,14 € 2,15% 1 074,59 € 

Internet 1,98% 198,00 € 1,96% 588,14 € 1,94% 970,59 € 

Elaborado com dados de 17 de maio de 2023 

Parte dos custos e encargos futuros podem representar um valor na moeda da classe. O câmbio de referência utilizado foi 
O câmbio do dia 17/05/2023, EUR/USD, 1,08865 publicado pelo Mbcp.   

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

BGF Sustainable Energy Fund EUR A2 LU0171289902 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 1,01% 101,00 € 1,00% 299,95 € 0,99% 494,90 € 

Internet 1,01% 101,00 € 1,00% 299,95 € 0,99% 494,90 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,99% 99,00 € 0,98% 294,07 € 0,97% 485,30 € 

Internet 0,99% 99,00 € 0,98% 294,07 € 0,97% 485,30 € 

Total 

Balcão 3,04% 304,00 € 2,33% 698,02 € 2,17% 1 084,20 € 

Internet 2,00% 200,00 € 1,98% 594,02 € 1,96% 980,20 € 

Elaborado com dados de 17 de maio de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

BGF World Energy Fund USD A2 LU0122376428 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 1,05% 105,00 € 1,04% 311,70 € 1,03% 514,09 € 

Internet 1,05% 105,00 € 1,04% 311,70 € 1,03% 514,09 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 1,05% 105,00 € 1,04% 311,70 € 1,03% 514,09 € 

Internet 1,05% 105,00 € 1,04% 311,70 € 1,03% 514,09 € 

Total 

Balcão 3,14% 314,00 € 2,42% 727,41 € 2,26% 1 132,18 € 

Internet 2,10% 210,00 € 2,08% 623,41 € 2,06% 1 028,18 € 

Elaborado com dados de 15 de maio de 2023 

Parte dos custos e encargos futuros podem representar um valor na moeda da classe. O câmbio de referência utilizado foi 
O câmbio do dia 15/05/2023, EUR/USD, 1,0866 publicado pelo Mbcp.   

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

BGF World Energy Fund EUR A2 LU0171301533 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 1,05% 105,00 € 1,04% 311,70 € 1,03% 514,09 € 

Internet 1,05% 105,00 € 1,04% 311,70 € 1,03% 514,09 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 1,05% 105,00 € 1,04% 311,70 € 1,03% 514,09 € 

Internet 1,05% 105,00 € 1,04% 311,70 € 1,03% 514,09 € 

Total 

Balcão 3,14% 314,00 € 2,42% 727,41 € 2,26% 1 132,18 € 

Internet 2,10% 210,00 € 2,08% 623,41 € 2,06% 1 028,18 € 

Elaborado com dados de 15 de maio de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

BGF World Gold Fund USD A2 LU0055631609 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 1,05% 105,00 € 1,04% 311,70 € 1,03% 514,09 € 

Internet 1,05% 105,00 € 1,04% 311,70 € 1,03% 514,09 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 1,05% 105,00 € 1,04% 311,70 € 1,03% 514,09 € 

Internet 1,05% 105,00 € 1,04% 311,70 € 1,03% 514,09 € 

Total 

Balcão 3,14% 314,00 € 2,42% 727,41 € 2,26% 1 132,18 € 

Internet 2,10% 210,00 € 2,08% 623,41 € 2,06% 1 028,18 € 

Elaborado com dados de 15 de maio de 2023 

Parte dos custos e encargos futuros podem representar um valor na moeda da classe. O câmbio de referência utilizado foi 
O câmbio do dia 15/05/2023, EUR/USD, 1,0866 publicado pelo Mbcp.   

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

BGF World Gold Fund EUR A2 LU0171305526 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 1,05% 105,00 € 1,04% 311,70 € 1,03% 514,09 € 

Internet 1,05% 105,00 € 1,04% 311,70 € 1,03% 514,09 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 1,05% 105,00 € 1,04% 311,70 € 1,03% 514,09 € 

Internet 1,05% 105,00 € 1,04% 311,70 € 1,03% 514,09 € 

Total 

Balcão 3,14% 314,00 € 2,42% 727,41 € 2,26% 1 132,18 € 

Internet 2,10% 210,00 € 2,08% 623,41 € 2,06% 1 028,18 € 

Elaborado com dados de 15 de maio de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

BGF World Mining Fund USD A2 LU0075056555 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 1,05% 105,00 € 1,04% 311,70 € 1,03% 514,09 € 

Internet 1,05% 105,00 € 1,04% 311,70 € 1,03% 514,09 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 1,05% 105,00 € 1,04% 311,70 € 1,03% 514,09 € 

Internet 1,05% 105,00 € 1,04% 311,70 € 1,03% 514,09 € 

Total 

Balcão 3,14% 314,00 € 2,42% 727,41 € 2,26% 1 132,18 € 

Internet 2,10% 210,00 € 2,08% 623,41 € 2,06% 1 028,18 € 

Elaborado com dados de 15 de maio de 2023 

Parte dos custos e encargos futuros podem representar um valor na moeda da classe. O câmbio de referência utilizado foi 
O câmbio do dia 15/05/2023, EUR/USD, 1,0866 publicado pelo Mbcp.   

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

BGF World Mining Fund EUR A2 LU0172157280 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 1,05% 105,00 € 1,04% 311,70 € 1,03% 514,09 € 

Internet 1,05% 105,00 € 1,04% 311,70 € 1,03% 514,09 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 1,05% 105,00 € 1,04% 311,70 € 1,03% 514,09 € 

Internet 1,05% 105,00 € 1,04% 311,70 € 1,03% 514,09 € 

Total 

Balcão 3,14% 314,00 € 2,42% 727,41 € 2,26% 1 132,18 € 

Internet 2,10% 210,00 € 2,08% 623,41 € 2,06% 1 028,18 € 

Elaborado com dados de 15 de maio de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

BNP Paribas USD Money Market USD C LU0012186622 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 0,02% 2,08 € 0,01% 2,08 € 0,00% 2,08 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,34% 33,75 € 0,34% 100,91 € 0,34% 167,61 € 

Internet 0,34% 33,75 € 0,34% 100,91 € 0,34% 167,61 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,08% 8,25 € 0,08% 24,73 € 0,08% 41,18 € 

Internet 0,08% 8,25 € 0,08% 24,73 € 0,08% 41,18 € 

Total 

Balcão 0,44% 44,08 € 0,43% 127,72 € 0,42% 210,88 € 

Internet 0,42% 42,00 € 0,42% 125,64 € 0,42% 208,80 € 

Elaborado com dados de 1 de maio de 2023 

Parte dos custos e encargos futuros podem representar um valor na moeda da classe. O câmbio de referência utilizado foi 
O câmbio do dia 01/05/2023, EUR/USD, 1,0998 publicado pelo Mbcp.   

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

BNY Mellon Brazil Equity EUR A IE00B23S7K36 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 1,24% 124,00 € 1,22% 367,41 € 1,21% 604,81 € 

Internet 1,24% 124,00 € 1,22% 367,41 € 1,21% 604,81 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 1,00% 100,00 € 0,99% 297,01 € 0,98% 490,10 € 

Internet 1,00% 100,00 € 0,99% 297,01 € 0,98% 490,10 € 

Total 

Balcão 3,28% 328,00 € 2,56% 768,42 € 2,40% 1 198,91 € 

Internet 2,24% 224,00 € 2,21% 664,42 € 2,19% 1 094,91 € 

Elaborado com dados de 1 de janeiro de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

BNY Mellon Brazil Equity USD A IE00B23S7L43 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 1,24% 124,00 € 1,22% 367,41 € 1,21% 604,81 € 

Internet 1,24% 124,00 € 1,22% 367,41 € 1,21% 604,81 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 1,00% 100,00 € 0,99% 297,01 € 0,98% 490,10 € 

Internet 1,00% 100,00 € 0,99% 297,01 € 0,98% 490,10 € 

Total 

Balcão 3,28% 328,00 € 2,56% 768,42 € 2,40% 1 198,91 € 

Internet 2,24% 224,00 € 2,21% 664,42 € 2,19% 1 094,91 € 

Elaborado com dados de 1 de janeiro de 2023 

Parte dos custos e encargos futuros podem representar um valor na moeda da classe. O câmbio de referência utilizado foi 
O câmbio do dia 31/12/2022, EUR/USD, 1,06665 publicado pelo Mbcp.   

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

BNY Mellon Global Real Return Fund EUR A IE00B4Z6HC18 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 0,52% 52,00 € 0,17% 52,00 € 0,10% 52,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,85% 85,00 € 0,84% 252,84 € 0,84% 417,84 € 

Internet 0,85% 85,00 € 0,84% 252,84 € 0,84% 417,84 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,75% 75,00 € 0,74% 223,32 € 0,74% 369,42 € 

Internet 0,75% 75,00 € 0,74% 223,32 € 0,74% 369,42 € 

Total 

Balcão 2,12% 212,00 € 1,76% 528,16 € 1,68% 839,25 € 

Internet 1,60% 160,00 € 1,59% 476,16 € 1,57% 787,25 € 

Elaborado com dados de 1 de janeiro de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

BNY Mellon Global Real Return Fund USD A IE00B504KD93 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 0,52% 52,00 € 0,17% 52,00 € 0,10% 52,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,85% 85,00 € 0,84% 252,84 € 0,84% 417,84 € 

Internet 0,85% 85,00 € 0,84% 252,84 € 0,84% 417,84 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,75% 75,00 € 0,74% 223,32 € 0,74% 369,42 € 

Internet 0,75% 75,00 € 0,74% 223,32 € 0,74% 369,42 € 

Total 

Balcão 2,12% 212,00 € 1,76% 528,16 € 1,68% 839,25 € 

Internet 1,60% 160,00 € 1,59% 476,16 € 1,57% 787,25 € 

Elaborado com dados de 1 de janeiro de 2023 

Parte dos custos e encargos futuros podem representar um valor na moeda da classe. O câmbio de referência utilizado foi 
O câmbio do dia 31/12/2022, EUR/USD, 1,06665 publicado pelo Mbcp.   

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Capital Group New Perspective Fund (LUX) EUR B LU1295551144 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,85% 85,00 € 0,84% 252,84 € 0,84% 417,84 € 

Internet 0,85% 85,00 € 0,84% 252,84 € 0,84% 417,84 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,75% 75,00 € 0,74% 223,32 € 0,74% 369,42 € 

Internet 0,75% 75,00 € 0,74% 223,32 € 0,74% 369,42 € 

Total 

Balcão 2,64% 264,00 € 1,93% 580,16 € 1,78% 891,25 € 

Internet 1,60% 160,00 € 1,59% 476,16 € 1,57% 787,25 € 

Elaborado com dados de 4 de maio de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Capital Group New Perspective Fund (LUX) EUR Hedged Bh LU1295552621 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,95% 95,00 € 0,94% 282,30 € 0,93% 466,06 € 

Internet 0,95% 95,00 € 0,94% 282,30 € 0,93% 466,06 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,75% 75,00 € 0,74% 223,32 € 0,74% 369,42 € 

Internet 0,75% 75,00 € 0,74% 223,32 € 0,74% 369,42 € 

Total 

Balcão 2,74% 274,00 € 2,03% 609,62 € 1,88% 939,48 € 

Internet 1,70% 170,00 € 1,69% 505,62 € 1,67% 835,48 € 

Elaborado com dados de 4 de maio de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Capital Group New Perspective Fund (LUX) USD B LU1295551573 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,85% 85,00 € 0,84% 252,84 € 0,84% 417,84 € 

Internet 0,85% 85,00 € 0,84% 252,84 € 0,84% 417,84 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,75% 75,00 € 0,74% 223,32 € 0,74% 369,42 € 

Internet 0,75% 75,00 € 0,74% 223,32 € 0,74% 369,42 € 

Total 

Balcão 2,64% 264,00 € 1,93% 580,16 € 1,78% 891,25 € 

Internet 1,60% 160,00 € 1,59% 476,16 € 1,57% 787,25 € 

Elaborado com dados de 4 de maio de 2023 

Parte dos custos e encargos futuros podem representar um valor na moeda da classe. O câmbio de referência utilizado foi 
O câmbio do dia 04/05/2023, EUR/USD, 1,09955 publicado pelo Mbcp.   

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Capital Group New Perspective Fund (LUX) EUR Bgd LU1295552209 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,85% 85,00 € 0,84% 252,84 € 0,84% 417,84 € 

Internet 0,85% 85,00 € 0,84% 252,84 € 0,84% 417,84 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,75% 75,00 € 0,74% 223,32 € 0,74% 369,42 € 

Internet 0,75% 75,00 € 0,74% 223,32 € 0,74% 369,42 € 

Total 

Balcão 2,64% 264,00 € 1,93% 580,16 € 1,78% 891,25 € 

Internet 1,60% 160,00 € 1,59% 476,16 € 1,57% 787,25 € 

Elaborado com dados de 4 de maio de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Fidelity Funds Sustainable Global Health Care EUR A Acc LU0261952419 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 1,30% 130,00 € 1,28% 384,95 € 1,27% 633,32 € 

Internet 1,30% 130,00 € 1,28% 384,95 € 1,27% 633,32 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,60% 60,00 € 0,60% 178,92 € 0,59% 296,42 € 

Internet 0,60% 60,00 € 0,60% 178,92 € 0,59% 296,42 € 

Total 

Balcão 2,94% 294,00 € 2,23% 667,87 € 2,07% 1 033,74 € 

Internet 1,90% 190,00 € 1,88% 563,87 € 1,86% 929,74 € 

Elaborado com dados de 1 de janeiro de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Fidelity Global Financial Services Fund EUR A LU1391767586 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 1,30% 130,00 € 1,28% 384,95 € 1,27% 633,32 € 

Internet 1,30% 130,00 € 1,28% 384,95 € 1,27% 633,32 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,60% 60,00 € 0,60% 178,92 € 0,59% 296,42 € 

Internet 0,60% 60,00 € 0,60% 178,92 € 0,59% 296,42 € 

Total 

Balcão 2,94% 294,00 € 2,23% 667,87 € 2,07% 1 033,74 € 

Internet 1,90% 190,00 € 1,88% 563,87 € 1,86% 929,74 € 

Elaborado com dados de 1 de janeiro de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Fidelity Global Financial Services Fund USD A - Dis LU0971096721 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 1,30% 130,00 € 1,28% 384,95 € 1,27% 633,32 € 

Internet 1,30% 130,00 € 1,28% 384,95 € 1,27% 633,32 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,60% 60,00 € 0,60% 178,92 € 0,59% 296,42 € 

Internet 0,60% 60,00 € 0,60% 178,92 € 0,59% 296,42 € 

Total 

Balcão 2,94% 294,00 € 2,23% 667,87 € 2,07% 1 033,74 € 

Internet 1,90% 190,00 € 1,88% 563,87 € 1,86% 929,74 € 

Elaborado com dados de 1 de janeiro de 2023 

Parte dos custos e encargos futuros podem representar um valor na moeda da classe. O câmbio de referência utilizado foi 
O câmbio do dia 31/12/2022, EUR/USD, 1,06665 publicado pelo Mbcp.   

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Fidelity Global Industrials Fund EUR A LU0114722902 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 1,30% 130,00 € 1,28% 384,95 € 1,27% 633,32 € 

Internet 1,30% 130,00 € 1,28% 384,95 € 1,27% 633,32 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,60% 60,00 € 0,60% 178,92 € 0,59% 296,42 € 

Internet 0,60% 60,00 € 0,60% 178,92 € 0,59% 296,42 € 

Total 

Balcão 2,94% 294,00 € 2,23% 667,87 € 2,07% 1 033,74 € 

Internet 1,90% 190,00 € 1,88% 563,87 € 1,86% 929,74 € 

Elaborado com dados de 1 de janeiro de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Fidelity Sustainable Consumer Brands Fund EUR A LU0114721508 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 1,30% 130,00 € 1,28% 384,95 € 1,27% 633,32 € 

Internet 1,30% 130,00 € 1,28% 384,95 € 1,27% 633,32 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,60% 60,00 € 0,60% 178,92 € 0,59% 296,42 € 

Internet 0,60% 60,00 € 0,60% 178,92 € 0,59% 296,42 € 

Total 

Balcão 2,94% 294,00 € 2,23% 667,87 € 2,07% 1 033,74 € 

Internet 1,90% 190,00 € 1,88% 563,87 € 1,86% 929,74 € 

Elaborado com dados de 1 de janeiro de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Franklin Templeton Global Funds Western Asset Macro Opportunities Bond Fund EUR Hedged 
A Acc IE00BHBFD143 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 1,06% 106,00 € 1,05% 314,64 € 1,04% 518,88 € 

Internet 1,06% 106,00 € 1,05% 314,64 € 1,04% 518,88 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,70% 70,00 € 0,70% 208,53 € 0,69% 345,13 € 

Internet 0,70% 70,00 € 0,70% 208,53 € 0,69% 345,13 € 

Total 

Balcão 2,80% 280,00 € 2,09% 627,17 € 1,94% 968,02 € 

Internet 1,76% 176,00 € 1,74% 523,17 € 1,73% 864,02 € 

Elaborado com dados de 21 de fevereiro de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Franklin Templeton Global Funds Western Asset Macro Opportunities Bond Fund USD A Acc 
IE00BC9S3Z47 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 1,06% 106,00 € 1,05% 314,64 € 1,04% 518,88 € 

Internet 1,06% 106,00 € 1,05% 314,64 € 1,04% 518,88 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,70% 70,00 € 0,70% 208,53 € 0,69% 345,13 € 

Internet 0,70% 70,00 € 0,70% 208,53 € 0,69% 345,13 € 

Total 

Balcão 2,80% 280,00 € 2,09% 627,17 € 1,94% 968,02 € 

Internet 1,76% 176,00 € 1,74% 523,17 € 1,73% 864,02 € 

Elaborado com dados de 21 de fevereiro de 2023 

Parte dos custos e encargos futuros podem representar um valor na moeda da classe. O câmbio de referência utilizado foi 
O câmbio do dia 21/02/2023, EUR/USD, 1,06845 publicado pelo Mbcp.   

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Goldman Sachs Alternative Beta USD P Cap LU0370038324 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,87% 87,00 € 0,86% 258,74 € 0,85% 427,50 € 

Internet 0,87% 87,00 € 0,86% 258,74 € 0,85% 427,50 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,50% 50,00 € 0,50% 149,25 € 0,50% 247,51 € 

Internet 0,50% 50,00 € 0,50% 149,25 € 0,50% 247,51 € 

Total 

Balcão 2,41% 241,00 € 1,71% 511,99 € 1,56% 779,01 € 

Internet 1,37% 137,00 € 1,36% 407,99 € 1,35% 675,01 € 

Elaborado com dados de 6 de março de 2023 

Parte dos custos e encargos futuros podem representar um valor na moeda da classe. O câmbio de referência utilizado foi 
O câmbio do dia 06/03/2023, EUR/USD, 1,06795 publicado pelo Mbcp.   

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Goldman Sachs Alternative Beta EUR Hedged P Cap LU0398684661 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,89% 89,00 € 0,88% 264,63 € 0,87% 437,15 € 

Internet 0,89% 89,00 € 0,88% 264,63 € 0,87% 437,15 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,50% 50,00 € 0,50% 149,25 € 0,50% 247,51 € 

Internet 0,50% 50,00 € 0,50% 149,25 € 0,50% 247,51 € 

Total 

Balcão 2,43% 243,00 € 1,73% 517,88 € 1,58% 788,66 € 

Internet 1,39% 139,00 € 1,38% 413,88 € 1,37% 684,66 € 

Elaborado com dados de 6 de março de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Goldman Sachs Green Bond EUR X Cap LU1738491338 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,57% 57,00 € 0,57% 170,03 € 0,56% 281,77 € 

Internet 0,57% 57,00 € 0,57% 170,03 € 0,56% 281,77 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,39% 39,00 € 0,39% 116,54 € 0,39% 193,48 € 

Internet 0,39% 39,00 € 0,39% 116,54 € 0,39% 193,48 € 

Total 

Balcão 2,00% 200,00 € 1,30% 390,57 € 1,16% 579,25 € 

Internet 0,96% 96,00 € 0,96% 286,57 € 0,95% 475,25 € 

Elaborado com dados de 6 de março de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Goldman Sachs Green Bond Short Duration EUR X Cap LU1983361905 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,57% 57,00 € 0,57% 170,03 € 0,56% 281,77 € 

Internet 0,57% 57,00 € 0,57% 170,03 € 0,56% 281,77 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,39% 39,00 € 0,39% 116,54 € 0,39% 193,48 € 

Internet 0,39% 39,00 € 0,39% 116,54 € 0,39% 193,48 € 

Total 

Balcão 2,00% 200,00 € 1,30% 390,57 € 1,16% 579,25 € 

Internet 0,96% 96,00 € 0,96% 286,57 € 0,95% 475,25 € 

Elaborado com dados de 6 de março de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Hermes Global Emerging Markets Fund USD R IE00BBHXDF40 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,85% 85,00 € 0,84% 252,84 € 0,84% 417,84 € 

Internet 0,85% 85,00 € 0,84% 252,84 € 0,84% 417,84 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,75% 75,00 € 0,74% 223,32 € 0,74% 369,42 € 

Internet 0,75% 75,00 € 0,74% 223,32 € 0,74% 369,42 € 

Total 

Balcão 2,64% 264,00 € 1,93% 580,16 € 1,78% 891,25 € 

Internet 1,60% 160,00 € 1,59% 476,16 € 1,57% 787,25 € 

Elaborado com dados de 24 de fevereiro de 2023 

Parte dos custos e encargos futuros podem representar um valor na moeda da classe. O câmbio de referência utilizado foi 
O câmbio do dia 24/02/2023, EUR/USD, 1,0542 publicado pelo Mbcp.   

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Hermes Global Emerging Markets Fund EUR R IE00B3NFBQ59 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,85% 85,00 € 0,84% 252,84 € 0,84% 417,84 € 

Internet 0,85% 85,00 € 0,84% 252,84 € 0,84% 417,84 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,75% 75,00 € 0,74% 223,32 € 0,74% 369,42 € 

Internet 0,75% 75,00 € 0,74% 223,32 € 0,74% 369,42 € 

Total 

Balcão 2,64% 264,00 € 1,93% 580,16 € 1,78% 891,25 € 

Internet 1,60% 160,00 € 1,59% 476,16 € 1,57% 787,25 € 

Elaborado com dados de 24 de fevereiro de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Hermes Global Emerging Markets Fund EUR Hedged R2 IE00BWTNM529 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,88% 88,00 € 0,87% 261,68 € 0,86% 432,32 € 

Internet 0,88% 88,00 € 0,87% 261,68 € 0,86% 432,32 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,75% 75,00 € 0,74% 223,32 € 0,74% 369,42 € 

Internet 0,75% 75,00 € 0,74% 223,32 € 0,74% 369,42 € 

Total 

Balcão 2,67% 267,00 € 1,96% 589,00 € 1,81% 905,74 € 

Internet 1,63% 163,00 € 1,62% 485,00 € 1,60% 801,74 € 

Elaborado com dados de 24 de fevereiro de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund EUR Hedged A 2 IE0002167009 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 1,51% 151,00 € 1,49% 446,19 € 1,47% 732,54 € 

Internet 1,51% 151,00 € 1,49% 446,19 € 1,47% 732,54 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,90% 90,00 € 0,89% 267,58 € 0,88% 441,97 € 

Internet 0,90% 90,00 € 0,89% 267,58 € 0,88% 441,97 € 

Total 

Balcão 3,45% 345,00 € 2,73% 817,77 € 2,56% 1 278,51 € 

Internet 2,41% 241,00 € 2,38% 713,77 € 2,35% 1 174,51 € 

Elaborado com dados de 1 de janeiro de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund USD A 2 IE0009356076 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 1,51% 151,00 € 1,49% 446,19 € 1,47% 732,54 € 

Internet 1,51% 151,00 € 1,49% 446,19 € 1,47% 732,54 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,90% 90,00 € 0,89% 267,58 € 0,88% 441,97 € 

Internet 0,90% 90,00 € 0,89% 267,58 € 0,88% 441,97 € 

Total 

Balcão 3,45% 345,00 € 2,73% 817,77 € 2,56% 1 278,51 € 

Internet 2,41% 241,00 € 2,38% 713,77 € 2,35% 1 174,51 € 

Elaborado com dados de 1 de janeiro de 2023 

Parte dos custos e encargos futuros podem representar um valor na moeda da classe. O câmbio de referência utilizado foi 
O câmbio do dia 31/12/2022, EUR/USD, 1,06665 publicado pelo Mbcp.   

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

JP Morgan Asia Pacific Strategic Fund USD A LU0441854154 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,97% 96,50 € 0,96% 286,72 € 0,95% 473,28 € 

Internet 0,97% 96,50 € 0,96% 286,72 € 0,95% 473,28 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,83% 82,50 € 0,82% 245,46 € 0,81% 405,75 € 

Internet 0,83% 82,50 € 0,82% 245,46 € 0,81% 405,75 € 

Total 

Balcão 2,83% 283,00 € 2,12% 636,18 € 1,97% 983,03 € 

Internet 1,79% 179,00 € 1,77% 532,18 € 1,76% 879,03 € 

Elaborado com dados de 1 de janeiro de 2023 

Parte dos custos e encargos futuros podem representar um valor na moeda da classe. O câmbio de referência utilizado foi 
O câmbio do dia 31/12/2022, EUR/USD, 1,06665 publicado pelo Mbcp.   

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

JP Morgan Asia Pacific Strategic Fund EUR A LU0441855714 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,93% 92,50 € 0,92% 274,94 € 0,91% 454,02 € 

Internet 0,93% 92,50 € 0,92% 274,94 € 0,91% 454,02 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,83% 82,50 € 0,82% 245,46 € 0,81% 405,75 € 

Internet 0,83% 82,50 € 0,82% 245,46 € 0,81% 405,75 € 

Total 

Balcão 2,79% 279,00 € 2,08% 624,40 € 1,93% 963,77 € 

Internet 1,75% 175,00 € 1,73% 520,40 € 1,72% 859,77 € 

Elaborado com dados de 3 de janeiro de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

JP Morgan EU Government Bond EUR A Dist LU0955580625 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 0,26% 26,00 € 0,09% 26,00 € 0,05% 26,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,40% 40,00 € 0,40% 119,52 € 0,40% 198,41 € 

Internet 0,40% 40,00 € 0,40% 119,52 € 0,40% 198,41 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,22% 22,00 € 0,22% 65,85 € 0,22% 109,52 € 

Internet 0,22% 22,00 € 0,22% 65,85 € 0,22% 109,52 € 

Total 

Balcão 0,88% 88,00 € 0,70% 211,38 € 0,67% 333,92 € 

Internet 0,62% 62,00 € 0,62% 185,38 € 0,62% 307,92 € 

Elaborado com dados de 1 de janeiro de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

JP Morgan EU Government Bond EUR A LU0363447680 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 0,26% 26,00 € 0,09% 26,00 € 0,05% 26,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,40% 40,00 € 0,40% 119,52 € 0,40% 198,41 € 

Internet 0,40% 40,00 € 0,40% 119,52 € 0,40% 198,41 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,22% 22,00 € 0,22% 65,85 € 0,22% 109,52 € 

Internet 0,22% 22,00 € 0,22% 65,85 € 0,22% 109,52 € 

Total 

Balcão 0,88% 88,00 € 0,70% 211,38 € 0,67% 333,92 € 

Internet 0,62% 62,00 € 0,62% 185,38 € 0,62% 307,92 € 

Elaborado com dados de 1 de janeiro de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

JP Morgan India Fund USD A LU0210527015 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,98% 97,50 € 0,97% 289,66 € 0,96% 478,09 € 

Internet 0,98% 97,50 € 0,97% 289,66 € 0,96% 478,09 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,83% 82,50 € 0,82% 245,46 € 0,81% 405,75 € 

Internet 0,83% 82,50 € 0,82% 245,46 € 0,81% 405,75 € 

Total 

Balcão 2,84% 284,00 € 2,13% 639,12 € 1,98% 987,84 € 

Internet 1,80% 180,00 € 1,78% 535,12 € 1,77% 883,84 € 

Elaborado com dados de 1 de janeiro de 2023 

Parte dos custos e encargos futuros podem representar um valor na moeda da classe. O câmbio de referência utilizado foi 
O câmbio do dia 31/12/2022, EUR/USD, 1,06665 publicado pelo Mbcp.   

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

JP Morgan US Aggregate Bond Fund USD A LU0210532957 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 0,26% 26,00 € 0,09% 26,00 € 0,05% 26,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,60% 59,50 € 0,59% 177,44 € 0,59% 293,98 € 

Internet 0,60% 59,50 € 0,59% 177,44 € 0,59% 293,98 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,50% 49,50 € 0,49% 147,77 € 0,49% 245,06 € 

Internet 0,50% 49,50 € 0,49% 147,77 € 0,49% 245,06 € 

Total 

Balcão 1,35% 135,00 € 1,17% 351,21 € 1,13% 565,04 € 

Internet 1,09% 109,00 € 1,08% 325,21 € 1,08% 539,04 € 

Elaborado com dados de 1 de janeiro de 2023 

Parte dos custos e encargos futuros podem representar um valor na moeda da classe. O câmbio de referência utilizado foi 
O câmbio do dia 31/12/2022, EUR/USD, 1,06665 publicado pelo Mbcp.   

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

JP Morgan US Aggregate Bond Fund EUR Hedged A LU0679000579 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 0,26% 26,00 € 0,09% 26,00 € 0,05% 26,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,60% 59,50 € 0,59% 177,44 € 0,59% 293,98 € 

Internet 0,60% 59,50 € 0,59% 177,44 € 0,59% 293,98 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,50% 49,50 € 0,49% 147,77 € 0,49% 245,06 € 

Internet 0,50% 49,50 € 0,49% 147,77 € 0,49% 245,06 € 

Total 

Balcão 1,35% 135,00 € 1,17% 351,21 € 1,13% 565,04 € 

Internet 1,09% 109,00 € 1,08% 325,21 € 1,08% 539,04 € 

Elaborado com dados de 1 de janeiro de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

JPM Euroland Equity Fund EUR A LU0210529490 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,89% 88,50 € 0,88% 263,16 € 0,87% 434,74 € 

Internet 0,89% 88,50 € 0,88% 263,16 € 0,87% 434,74 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,83% 82,50 € 0,82% 245,46 € 0,81% 405,75 € 

Internet 0,83% 82,50 € 0,82% 245,46 € 0,81% 405,75 € 

Total 

Balcão 2,75% 275,00 € 2,04% 612,62 € 1,89% 944,49 € 

Internet 1,71% 171,00 € 1,70% 508,62 € 1,68% 840,49 € 

Elaborado com dados de 1 de janeiro de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

JPM Europe Equity EUR A LU0210530746 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,68% 68,00 € 0,68% 202,62 € 0,67% 335,41 € 

Internet 0,68% 68,00 € 0,68% 202,62 € 0,67% 335,41 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,55% 55,00 € 0,55% 164,09 € 0,54% 271,99 € 

Internet 0,55% 55,00 € 0,55% 164,09 € 0,54% 271,99 € 

Total 

Balcão 2,27% 227,00 € 1,57% 470,71 € 1,42% 711,40 € 

Internet 1,23% 123,00 € 1,22% 366,71 € 1,21% 607,40 € 

Elaborado com dados de 1 de janeiro de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

JPMF US Value USD A LU0210536511 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,86% 85,50 € 0,85% 254,31 € 0,84% 420,25 € 

Internet 0,86% 85,50 € 0,85% 254,31 € 0,84% 420,25 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,83% 82,50 € 0,82% 245,46 € 0,81% 405,75 € 

Internet 0,83% 82,50 € 0,82% 245,46 € 0,81% 405,75 € 

Total 

Balcão 2,72% 272,00 € 2,01% 603,78 € 1,86% 930,00 € 

Internet 1,68% 168,00 € 1,67% 499,78 € 1,65% 826,00 € 

Elaborado com dados de 1 de janeiro de 2023 

Parte dos custos e encargos futuros podem representar um valor na moeda da classe. O câmbio de referência utilizado foi 
O câmbio do dia 31/12/2022, EUR/USD, 1,06665 publicado pelo Mbcp.   

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

JPMF US Value EUR Hedged A LU0244270301 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,86% 85,50 € 0,85% 254,31 € 0,84% 420,25 € 

Internet 0,86% 85,50 € 0,85% 254,31 € 0,84% 420,25 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,83% 82,50 € 0,82% 245,46 € 0,81% 405,75 € 

Internet 0,83% 82,50 € 0,82% 245,46 € 0,81% 405,75 € 

Total 

Balcão 2,72% 272,00 € 2,01% 603,78 € 1,86% 930,00 € 

Internet 1,68% 168,00 € 1,67% 499,78 € 1,65% 826,00 € 

Elaborado com dados de 1 de janeiro de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

JPMIF US Select Equity EUR Hedged A LU0157182857 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,86% 85,50 € 0,85% 254,31 € 0,84% 420,25 € 

Internet 0,86% 85,50 € 0,85% 254,31 € 0,84% 420,25 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,83% 82,50 € 0,82% 245,46 € 0,81% 405,75 € 

Internet 0,83% 82,50 € 0,82% 245,46 € 0,81% 405,75 € 

Total 

Balcão 2,72% 272,00 € 2,01% 603,78 € 1,86% 930,00 € 

Internet 1,68% 168,00 € 1,67% 499,78 € 1,65% 826,00 € 

Elaborado com dados de 1 de janeiro de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

JPMIF US Select Equity USD A LU0070214290 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,84% 83,50 € 0,83% 248,41 € 0,82% 410,59 € 

Internet 0,84% 83,50 € 0,83% 248,41 € 0,82% 410,59 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,83% 82,50 € 0,82% 245,46 € 0,81% 405,75 € 

Internet 0,83% 82,50 € 0,82% 245,46 € 0,81% 405,75 € 

Total 

Balcão 2,70% 270,00 € 1,99% 597,88 € 1,84% 920,34 € 

Internet 1,66% 166,00 € 1,65% 493,88 € 1,63% 816,34 € 

Elaborado com dados de 1 de janeiro de 2023 

Parte dos custos e encargos futuros podem representar um valor na moeda da classe. O câmbio de referência utilizado foi 
O câmbio do dia 31/12/2022, EUR/USD, 1,06665 publicado pelo Mbcp.   

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

JPMIF US Select Equity EUR A LU0218171717 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,55% 54,50 € 0,54% 162,61 € 0,54% 269,55 € 

Internet 0,55% 54,50 € 0,54% 162,61 € 0,54% 269,55 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,83% 82,50 € 0,82% 245,46 € 0,81% 405,75 € 

Internet 0,83% 82,50 € 0,82% 245,46 € 0,81% 405,75 € 

Total 

Balcão 2,41% 241,00 € 1,71% 512,07 € 1,56% 779,30 € 

Internet 1,37% 137,00 € 1,36% 408,07 € 1,35% 675,30 € 

Elaborado com dados de 1 de janeiro de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

M Stanley Euro Corp Bond Duration Hedged Fund EUR A LU1832969650 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 0,26% 26,00 € 0,09% 26,00 € 0,05% 26,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,65% 65,00 € 0,65% 193,74 € 0,64% 320,80 € 

Internet 0,65% 65,00 € 0,65% 193,74 € 0,64% 320,80 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,40% 40,00 € 0,40% 119,52 € 0,40% 198,41 € 

Internet 0,40% 40,00 € 0,40% 119,52 € 0,40% 198,41 € 

Total 

Balcão 1,31% 131,00 € 1,13% 339,26 € 1,09% 545,21 € 

Internet 1,05% 105,00 € 1,04% 313,26 € 1,04% 519,21 € 

Elaborado com dados de 31 de março de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

MFS Meridian Funds Emerging Markets Fund USD A1 LU0125948108 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 0,26% 26,00 € 0,09% 26,00 € 0,05% 26,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 1,02% 102,00 € 1,01% 302,89 € 1,00% 499,70 € 

Internet 1,02% 102,00 € 1,01% 302,89 € 1,00% 499,70 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,50% 50,00 € 0,50% 149,25 € 0,50% 247,51 € 

Internet 0,50% 50,00 € 0,50% 149,25 € 0,50% 247,51 € 

Total 

Balcão 1,78% 178,00 € 1,59% 478,14 € 1,55% 773,21 € 

Internet 1,52% 152,00 € 1,51% 452,14 € 1,49% 747,21 € 

Elaborado com dados de 1 de janeiro de 2023 

Parte dos custos e encargos futuros podem representar um valor na moeda da classe. O câmbio de referência utilizado foi 
O câmbio do dia 31/12/2022, EUR/USD, 1,06665 publicado pelo Mbcp.   

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

MFS Meridian Funds Emerging Markets Fund EUR A1 LU0219422606 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 0,26% 26,00 € 0,09% 26,00 € 0,05% 26,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 1,02% 102,00 € 1,01% 302,89 € 1,00% 499,70 € 

Internet 1,02% 102,00 € 1,01% 302,89 € 1,00% 499,70 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,50% 50,00 € 0,50% 149,25 € 0,50% 247,51 € 

Internet 0,50% 50,00 € 0,50% 149,25 € 0,50% 247,51 € 

Total 

Balcão 1,78% 178,00 € 1,59% 478,14 € 1,55% 773,21 € 

Internet 1,52% 152,00 € 1,51% 452,14 € 1,49% 747,21 € 

Elaborado com dados de 1 de janeiro de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

MFS Meridian Funds Emerging Markets Fund EUR Hedged AH1 LU0583240519 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 0,26% 26,00 € 0,09% 26,00 € 0,05% 26,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 1,05% 105,00 € 1,04% 311,70 € 1,03% 514,09 € 

Internet 1,05% 105,00 € 1,04% 311,70 € 1,03% 514,09 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,50% 50,00 € 0,50% 149,25 € 0,50% 247,51 € 

Internet 0,50% 50,00 € 0,50% 149,25 € 0,50% 247,51 € 

Total 

Balcão 1,81% 181,00 € 1,62% 486,96 € 1,58% 787,60 € 

Internet 1,55% 155,00 € 1,54% 460,96 € 1,52% 761,60 € 

Elaborado com dados de 1 de janeiro de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

MFS Meridian Funds Emerging Markets Fund EUR Dist AH2 LU1280190494 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 0,26% 26,00 € 0,09% 26,00 € 0,05% 26,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 1,05% 105,00 € 1,04% 311,70 € 1,03% 514,09 € 

Internet 1,05% 105,00 € 1,04% 311,70 € 1,03% 514,09 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,50% 50,00 € 0,50% 149,25 € 0,50% 247,51 € 

Internet 0,50% 50,00 € 0,50% 149,25 € 0,50% 247,51 € 

Total 

Balcão 1,81% 181,00 € 1,62% 486,96 € 1,58% 787,60 € 

Internet 1,55% 155,00 € 1,54% 460,96 € 1,52% 761,60 € 

Elaborado com dados de 1 de janeiro de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund USD Retalho Coletivas IE00BWVFLP96 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,74% 74,00 € 0,73% 220,36 € 0,73% 364,56 € 

Internet 0,74% 74,00 € 0,73% 220,36 € 0,73% 364,56 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,60% 60,00 € 0,60% 178,92 € 0,59% 296,42 € 

Internet 0,60% 60,00 € 0,60% 178,92 € 0,59% 296,42 € 

Total 

Balcão 2,38% 238,00 € 1,68% 503,28 € 1,53% 764,99 € 

Internet 1,34% 134,00 € 1,33% 399,28 € 1,32% 660,99 € 

Elaborado com dados de 1 de janeiro de 2023 

Parte dos custos e encargos futuros podem representar um valor na moeda da classe. O câmbio de referência utilizado foi 
O câmbio do dia 31/12/2022, EUR/USD, 1,06665 publicado pelo Mbcp.   

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund EUR Retalho Coletivas IE00BWVFLK42 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,74% 74,00 € 0,73% 220,36 € 0,73% 364,56 € 

Internet 0,74% 74,00 € 0,73% 220,36 € 0,73% 364,56 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,60% 60,00 € 0,60% 178,92 € 0,59% 296,42 € 

Internet 0,60% 60,00 € 0,60% 178,92 € 0,59% 296,42 € 

Total 

Balcão 2,38% 238,00 € 1,68% 503,28 € 1,53% 764,99 € 

Internet 1,34% 134,00 € 1,33% 399,28 € 1,32% 660,99 € 

Elaborado com dados de 1 de janeiro de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Morgan Stanley Asian Property Fund USD A LU0078112413 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,95% 95,00 € 0,94% 282,30 € 0,93% 466,06 € 

Internet 0,95% 95,00 € 0,94% 282,30 € 0,93% 466,06 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,70% 70,00 € 0,70% 208,53 € 0,69% 345,13 € 

Internet 0,70% 70,00 € 0,70% 208,53 € 0,69% 345,13 € 

Total 

Balcão 2,69% 269,00 € 1,98% 594,83 € 1,83% 915,19 € 

Internet 1,65% 165,00 € 1,64% 490,83 € 1,62% 811,19 € 

Elaborado com dados de 31 de março de 2023 

Parte dos custos e encargos futuros podem representar um valor na moeda da classe. O câmbio de referência utilizado foi 
O câmbio do dia 31/03/2023, EUR/USD, 1,0864 publicado pelo Mbcp.   

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Morgan Stanley Euro Corporate Bond EUR A LU0132601682 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 0,26% 26,00 € 0,09% 26,00 € 0,05% 26,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,65% 65,00 € 0,65% 193,74 € 0,64% 320,80 € 

Internet 0,65% 65,00 € 0,65% 193,74 € 0,64% 320,80 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,40% 40,00 € 0,40% 119,52 € 0,40% 198,41 € 

Internet 0,40% 40,00 € 0,40% 119,52 € 0,40% 198,41 € 

Total 

Balcão 1,31% 131,00 € 1,13% 339,26 € 1,09% 545,21 € 

Internet 1,05% 105,00 € 1,04% 313,26 € 1,04% 519,21 € 

Elaborado com dados de 31 de março de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Morgan Stanley Euro Corporate Bond Dividend EUR AX LU0239680886 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 0,26% 26,00 € 0,09% 26,00 € 0,05% 26,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,65% 65,00 € 0,65% 193,74 € 0,64% 320,80 € 

Internet 0,65% 65,00 € 0,65% 193,74 € 0,64% 320,80 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,40% 40,00 € 0,40% 119,52 € 0,40% 198,41 € 

Internet 0,40% 40,00 € 0,40% 119,52 € 0,40% 198,41 € 

Total 

Balcão 1,31% 131,00 € 1,13% 339,26 € 1,09% 545,21 € 

Internet 1,05% 105,00 € 1,04% 313,26 € 1,04% 519,21 € 

Elaborado com dados de 31 de março de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Morgan Stanley European Property Fund EUR A LU0078113650 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,95% 95,00 € 0,94% 282,30 € 0,93% 466,06 € 

Internet 0,95% 95,00 € 0,94% 282,30 € 0,93% 466,06 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,70% 70,00 € 0,70% 208,53 € 0,69% 345,13 € 

Internet 0,70% 70,00 € 0,70% 208,53 € 0,69% 345,13 € 

Total 

Balcão 2,69% 269,00 € 1,98% 594,83 € 1,83% 915,19 € 

Internet 1,65% 165,00 € 1,64% 490,83 € 1,62% 811,19 € 

Elaborado com dados de 31 de março de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Morgan Stanley Global Property Fund USD A LU0266114312 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 1,00% 100,00 € 0,99% 297,01 € 0,98% 490,10 € 

Internet 1,00% 100,00 € 0,99% 297,01 € 0,98% 490,10 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,75% 75,00 € 0,74% 223,32 € 0,74% 369,42 € 

Internet 0,75% 75,00 € 0,74% 223,32 € 0,74% 369,42 € 

Total 

Balcão 2,79% 279,00 € 2,08% 624,33 € 1,93% 963,52 € 

Internet 1,75% 175,00 € 1,73% 520,33 € 1,72% 859,52 € 

Elaborado com dados de 31 de março de 2023 

Parte dos custos e encargos futuros podem representar um valor na moeda da classe. O câmbio de referência utilizado foi 
O câmbio do dia 31/03/2023, EUR/USD, 1,0864 publicado pelo Mbcp.   

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Morgan Stanley Global Property Fund EUR Hedged AH LU0552900242 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 1,02% 102,00 € 1,01% 302,89 € 1,00% 499,70 € 

Internet 1,02% 102,00 € 1,01% 302,89 € 1,00% 499,70 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,75% 75,00 € 0,74% 223,32 € 0,74% 369,42 € 

Internet 0,75% 75,00 € 0,74% 223,32 € 0,74% 369,42 € 

Total 

Balcão 2,81% 281,00 € 2,10% 630,21 € 1,95% 973,12 € 

Internet 1,77% 177,00 € 1,75% 526,21 € 1,74% 869,12 € 

Elaborado com dados de 31 de março de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Morgan Stanley US Property Fund USD A LU0073233958 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,94% 94,00 € 0,93% 279,36 € 0,92% 461,25 € 

Internet 0,94% 94,00 € 0,93% 279,36 € 0,92% 461,25 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,70% 70,00 € 0,70% 208,53 € 0,69% 345,13 € 

Internet 0,70% 70,00 € 0,70% 208,53 € 0,69% 345,13 € 

Total 

Balcão 2,68% 268,00 € 1,97% 591,89 € 1,82% 910,38 € 

Internet 1,64% 164,00 € 1,63% 487,89 € 1,61% 806,38 € 

Elaborado com dados de 31 de março de 2023 

Parte dos custos e encargos futuros podem representar um valor na moeda da classe. O câmbio de referência utilizado foi 
O câmbio do dia 31/03/2023, EUR/USD, 1,0864 publicado pelo Mbcp.   

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Partners Group - Listed Private Equity USD P - Acc LU0196152861 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 1,40% 140,00 € 1,38% 414,15 € 1,36% 680,67 € 

Internet 1,40% 140,00 € 1,38% 414,15 € 1,36% 680,67 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,80% 80,00 € 0,79% 238,09 € 0,79% 393,65 € 

Internet 0,80% 80,00 € 0,79% 238,09 € 0,79% 393,65 € 

Total 

Balcão 3,24% 324,00 € 2,52% 756,23 € 2,36% 1 178,32 € 

Internet 2,20% 220,00 € 2,17% 652,23 € 2,15% 1 074,32 € 

Elaborado com dados de 11 de maio de 2023 

Parte dos custos e encargos futuros podem representar um valor na moeda da classe. O câmbio de referência utilizado foi 
O câmbio do dia 11/05/2023, EUR/USD, 1,09185 publicado pelo Mbcp.   

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Partners Group - Listed Private Equity EUR P - Acc LU0196152788 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 1,40% 140,00 € 1,38% 414,15 € 1,36% 680,67 € 

Internet 1,40% 140,00 € 1,38% 414,15 € 1,36% 680,67 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,80% 80,00 € 0,79% 238,09 € 0,79% 393,65 € 

Internet 0,80% 80,00 € 0,79% 238,09 € 0,79% 393,65 € 

Total 

Balcão 3,24% 324,00 € 2,52% 756,23 € 2,36% 1 178,32 € 

Internet 2,20% 220,00 € 2,17% 652,23 € 2,15% 1 074,32 € 

Elaborado com dados de 11 de maio de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Pictet Emerging Local Currency EUR P LU0785308635 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 0,26% 26,00 € 0,09% 26,00 € 0,05% 26,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,94% 94,00 € 0,93% 279,36 € 0,92% 461,25 € 

Internet 0,94% 94,00 € 0,93% 279,36 € 0,92% 461,25 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,60% 60,00 € 0,60% 178,92 € 0,59% 296,42 € 

Internet 0,60% 60,00 € 0,60% 178,92 € 0,59% 296,42 € 

Total 

Balcão 1,80% 180,00 € 1,61% 484,28 € 1,57% 783,67 € 

Internet 1,54% 154,00 € 1,53% 458,28 € 1,52% 757,67 € 

Elaborado com dados de 20 de fevereiro de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Pictet Emerging Local Currency EUR P LU0280437673 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 0,26% 26,00 € 0,09% 26,00 € 0,05% 26,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,94% 94,00 € 0,93% 279,36 € 0,92% 461,25 € 

Internet 0,94% 94,00 € 0,93% 279,36 € 0,92% 461,25 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,60% 60,00 € 0,60% 178,92 € 0,59% 296,42 € 

Internet 0,60% 60,00 € 0,60% 178,92 € 0,59% 296,42 € 

Total 

Balcão 1,80% 180,00 € 1,61% 484,28 € 1,57% 783,67 € 

Internet 1,54% 154,00 € 1,53% 458,28 € 1,52% 757,67 € 

Elaborado com dados de 20 de fevereiro de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Pictet Emerging Local Currency USD P LU0255798109 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 0,26% 26,00 € 0,09% 26,00 € 0,05% 26,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,94% 94,00 € 0,93% 279,36 € 0,92% 461,25 € 

Internet 0,94% 94,00 € 0,93% 279,36 € 0,92% 461,25 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,60% 60,00 € 0,60% 178,92 € 0,59% 296,42 € 

Internet 0,60% 60,00 € 0,60% 178,92 € 0,59% 296,42 € 

Total 

Balcão 1,80% 180,00 € 1,61% 484,28 € 1,57% 783,67 € 

Internet 1,54% 154,00 € 1,53% 458,28 € 1,52% 757,67 € 

Elaborado com dados de 20 de fevereiro de 2023 

Parte dos custos e encargos futuros podem representar um valor na moeda da classe. O câmbio de referência utilizado foi 
O câmbio do dia 20/02/2023, EUR/USD, 1,06875 publicado pelo Mbcp.   

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Pictet Emerging Local Currency EUR Hedged HP LU0340553949 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 0,26% 26,00 € 0,09% 26,00 € 0,05% 26,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,99% 99,00 € 0,98% 294,07 € 0,97% 485,30 € 

Internet 0,99% 99,00 € 0,98% 294,07 € 0,97% 485,30 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,60% 60,00 € 0,60% 178,92 € 0,59% 296,42 € 

Internet 0,60% 60,00 € 0,60% 178,92 € 0,59% 296,42 € 

Total 

Balcão 1,85% 185,00 € 1,66% 498,99 € 1,62% 807,72 € 

Internet 1,59% 159,00 € 1,58% 472,99 € 1,56% 781,72 € 

Elaborado com dados de 20 de fevereiro de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Pictet Sovereign Short -Term Money Market EUR P LU0366536711 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 0,02% 2,08 € 0,01% 2,08 € 0,00% 2,08 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,12% 11,50 € 0,11% 34,46 € 0,11% 57,37 € 

Internet 0,12% 11,50 € 0,11% 34,46 € 0,11% 57,37 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,03% 2,50 € 0,02% 7,50 € 0,02% 12,49 € 

Internet 0,03% 2,50 € 0,02% 7,50 € 0,02% 12,49 € 

Total 

Balcão 0,16% 16,08 € 0,15% 44,04 € 0,14% 71,94 € 

Internet 0,14% 14,00 € 0,14% 41,96 € 0,14% 69,86 € 

Elaborado com dados de 20 de fevereiro de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Pictet Sovereign Short -Term Money Market EUR P LU0366536802 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 0,02% 2,08 € 0,01% 2,08 € 0,00% 2,08 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,12% 11,50 € 0,11% 34,46 € 0,11% 57,37 € 

Internet 0,12% 11,50 € 0,11% 34,46 € 0,11% 57,37 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,03% 2,50 € 0,02% 7,50 € 0,02% 12,49 € 

Internet 0,03% 2,50 € 0,02% 7,50 € 0,02% 12,49 € 

Total 

Balcão 0,16% 16,08 € 0,15% 44,04 € 0,14% 71,94 € 

Internet 0,14% 14,00 € 0,14% 41,96 € 0,14% 69,86 € 

Elaborado com dados de 20 de fevereiro de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Pictet Sovereign Short -Term Money Market USD P LU0366537446 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 0,02% 2,08 € 0,01% 2,08 € 0,00% 2,08 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,15% 14,50 € 0,14% 43,44 € 0,14% 72,29 € 

Internet 0,15% 14,50 € 0,14% 43,44 € 0,14% 72,29 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,06% 5,50 € 0,05% 16,49 € 0,05% 27,47 € 

Internet 0,06% 5,50 € 0,05% 16,49 € 0,05% 27,47 € 

Total 

Balcão 0,22% 22,08 € 0,21% 62,01 € 0,20% 101,84 € 

Internet 0,20% 20,00 € 0,20% 59,93 € 0,20% 99,76 € 

Elaborado com dados de 20 de fevereiro de 2023 

Parte dos custos e encargos futuros podem representar um valor na moeda da classe. O câmbio de referência utilizado foi 
O câmbio do dia 20/02/2023, EUR/USD, 1,06875 publicado pelo Mbcp.   

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Pictet Sovereign Short -Term Money Market USD P LU0366537792 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 0,02% 2,08 € 0,01% 2,08 € 0,00% 2,08 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,15% 14,50 € 0,14% 43,44 € 0,14% 72,29 € 

Internet 0,15% 14,50 € 0,14% 43,44 € 0,14% 72,29 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,06% 5,50 € 0,05% 16,49 € 0,05% 27,47 € 

Internet 0,06% 5,50 € 0,05% 16,49 € 0,05% 27,47 € 

Total 

Balcão 0,22% 22,08 € 0,21% 62,01 € 0,20% 101,84 € 

Internet 0,20% 20,00 € 0,20% 59,93 € 0,20% 99,76 € 

Elaborado com dados de 20 de fevereiro de 2023 

Parte dos custos e encargos futuros podem representar um valor na moeda da classe. O câmbio de referência utilizado foi 
O câmbio do dia 20/02/2023, EUR/USD, 1,06875 publicado pelo Mbcp.   

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Pictet-Emerging Markets Index USD R LU0188499684 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,51% 51,00 € 0,51% 152,22 € 0,50% 252,41 € 

Internet 0,51% 51,00 € 0,51% 152,22 € 0,50% 252,41 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,33% 33,00 € 0,33% 98,67 € 0,33% 163,91 € 

Internet 0,33% 33,00 € 0,33% 98,67 € 0,33% 163,91 € 

Total 

Balcão 1,88% 188,00 € 1,18% 354,89 € 1,04% 520,33 € 

Internet 0,84% 84,00 € 0,84% 250,89 € 0,83% 416,33 € 

Elaborado com dados de 20 de fevereiro de 2023 

Parte dos custos e encargos futuros podem representar um valor na moeda da classe. O câmbio de referência utilizado foi 
O câmbio do dia 20/02/2023, EUR/USD, 1,06875 publicado pelo Mbcp.   

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Pictet-Emerging Markets Index EUR R LU0474968020 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,51% 51,00 € 0,51% 152,22 € 0,50% 252,41 € 

Internet 0,51% 51,00 € 0,51% 152,22 € 0,50% 252,41 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,33% 33,00 € 0,33% 98,67 € 0,33% 163,91 € 

Internet 0,33% 33,00 € 0,33% 98,67 € 0,33% 163,91 € 

Total 

Balcão 1,88% 188,00 € 1,18% 354,89 € 1,04% 520,33 € 

Internet 0,84% 84,00 € 0,84% 250,89 € 0,83% 416,33 € 

Elaborado com dados de 20 de fevereiro de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Pictet-Europe Index EUR R LU0130731713 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,44% 44,00 € 0,44% 131,42 € 0,44% 218,07 € 

Internet 0,44% 44,00 € 0,44% 131,42 € 0,44% 218,07 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,33% 33,00 € 0,33% 98,67 € 0,33% 163,91 € 

Internet 0,33% 33,00 € 0,33% 98,67 € 0,33% 163,91 € 

Total 

Balcão 1,81% 181,00 € 1,11% 334,09 € 0,97% 485,99 € 

Internet 0,77% 77,00 € 0,77% 230,09 € 0,76% 381,99 € 

Elaborado com dados de 20 de fevereiro de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Pictet-Japan Index EUR R LU0474966834 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,45% 45,00 € 0,45% 134,39 € 0,45% 222,98 € 

Internet 0,45% 45,00 € 0,45% 134,39 € 0,45% 222,98 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,33% 33,00 € 0,33% 98,67 € 0,33% 163,91 € 

Internet 0,33% 33,00 € 0,33% 98,67 € 0,33% 163,91 € 

Total 

Balcão 1,82% 182,00 € 1,12% 337,07 € 0,98% 490,90 € 

Internet 0,78% 78,00 € 0,78% 233,07 € 0,77% 386,90 € 

Elaborado com dados de 20 de fevereiro de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Pictet-USA Index USD R LU0130733172 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,41% 41,00 € 0,41% 122,50 € 0,41% 203,33 € 

Internet 0,41% 41,00 € 0,41% 122,50 € 0,41% 203,33 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,33% 33,00 € 0,33% 98,67 € 0,33% 163,91 € 

Internet 0,33% 33,00 € 0,33% 98,67 € 0,33% 163,91 € 

Total 

Balcão 1,78% 178,00 € 1,08% 325,17 € 0,94% 471,24 € 

Internet 0,74% 74,00 € 0,74% 221,17 € 0,73% 367,24 € 

Elaborado com dados de 20 de fevereiro de 2023 

Parte dos custos e encargos futuros podem representar um valor na moeda da classe. O câmbio de referência utilizado foi 
O câmbio do dia 20/02/2023, EUR/USD, 1,06875 publicado pelo Mbcp.   

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Pictet-USA Index EUR R LU0474966248 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,41% 41,00 € 0,41% 122,50 € 0,41% 203,33 € 

Internet 0,41% 41,00 € 0,41% 122,50 € 0,41% 203,33 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,33% 33,00 € 0,33% 98,67 € 0,33% 163,91 € 

Internet 0,33% 33,00 € 0,33% 98,67 € 0,33% 163,91 € 

Total 

Balcão 1,78% 178,00 € 1,08% 325,17 € 0,94% 471,24 € 

Internet 0,74% 74,00 € 0,74% 221,17 € 0,73% 367,24 € 

Elaborado com dados de 20 de fevereiro de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Pimco GIS High Yield Fund USD E IE00B11XZ871 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 0,26% 26,00 € 0,09% 26,00 € 0,05% 26,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,80% 79,75 € 0,79% 237,35 € 0,78% 392,44 € 

Internet 0,80% 79,75 € 0,79% 237,35 € 0,78% 392,44 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,65% 65,25 € 0,65% 194,48 € 0,64% 322,02 € 

Internet 0,65% 65,25 € 0,65% 194,48 € 0,64% 322,02 € 

Total 

Balcão 1,71% 171,00 € 1,53% 457,82 € 1,48% 740,46 € 

Internet 1,45% 145,00 € 1,44% 431,82 € 1,43% 714,46 € 

Elaborado com dados de 28 de abril de 2023 

Parte dos custos e encargos futuros podem representar um valor na moeda da classe. O câmbio de referência utilizado foi 
O câmbio do dia 28/04/2023, EUR/USD, 1,10365 publicado pelo Mbcp.   

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Pimco GIS High Yield Fund EUR Hedged E IE00B11XZ764 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 0,26% 26,00 € 0,09% 26,00 € 0,05% 26,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,80% 79,75 € 0,79% 237,35 € 0,78% 392,44 € 

Internet 0,80% 79,75 € 0,79% 237,35 € 0,78% 392,44 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,65% 65,25 € 0,65% 194,48 € 0,64% 322,02 € 

Internet 0,65% 65,25 € 0,65% 194,48 € 0,64% 322,02 € 

Total 

Balcão 1,71% 171,00 € 1,53% 457,82 € 1,48% 740,46 € 

Internet 1,45% 145,00 € 1,44% 431,82 € 1,43% 714,46 € 

Elaborado com dados de 28 de abril de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Schroder ISF Euro Equity EUR A LU0106235293 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 1,09% 109,00 € 1,08% 323,45 € 1,07% 533,25 € 

Internet 1,09% 109,00 € 1,08% 323,45 € 1,07% 533,25 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,75% 75,00 € 0,74% 223,32 € 0,74% 369,42 € 

Internet 0,75% 75,00 € 0,74% 223,32 € 0,74% 369,42 € 

Total 

Balcão 2,88% 288,00 € 2,17% 650,77 € 2,01% 1 006,66 € 

Internet 1,84% 184,00 € 1,82% 546,77 € 1,81% 902,66 € 

Elaborado com dados de 21 de fevereiro de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Schroder ISF Euro Equity USD A LU0999521056 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 1,12% 112,00 € 1,11% 332,25 € 1,10% 547,60 € 

Internet 1,12% 112,00 € 1,11% 332,25 € 1,10% 547,60 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,75% 75,00 € 0,74% 223,32 € 0,74% 369,42 € 

Internet 0,75% 75,00 € 0,74% 223,32 € 0,74% 369,42 € 

Total 

Balcão 2,91% 291,00 € 2,20% 659,57 € 2,04% 1 021,01 € 

Internet 1,87% 187,00 € 1,85% 555,57 € 1,83% 917,01 € 

Elaborado com dados de 21 de fevereiro de 2023 

Parte dos custos e encargos futuros podem representar um valor na moeda da classe. O câmbio de referência utilizado foi 
O câmbio do dia 21/02/2023, EUR/USD, 1,06845 publicado pelo Mbcp.   

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Schroders ISF EURO High Yield EUR A LU0849399786 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 0,26% 26,00 € 0,09% 26,00 € 0,05% 26,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,79% 79,00 € 0,78% 235,13 € 0,78% 388,81 € 

Internet 0,79% 79,00 € 0,78% 235,13 € 0,78% 388,81 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,50% 50,00 € 0,50% 149,25 € 0,50% 247,51 € 

Internet 0,50% 50,00 € 0,50% 149,25 € 0,50% 247,51 € 

Total 

Balcão 1,55% 155,00 € 1,37% 410,38 € 1,32% 662,32 € 

Internet 1,29% 129,00 € 1,28% 384,38 € 1,27% 636,32 € 

Elaborado com dados de 21 de fevereiro de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Schroders ISF EURO High Yield EUR A Dist LU0849400543 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 0,26% 26,00 € 0,09% 26,00 € 0,05% 26,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,79% 79,00 € 0,78% 235,13 € 0,78% 388,81 € 

Internet 0,79% 79,00 € 0,78% 235,13 € 0,78% 388,81 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,50% 50,00 € 0,50% 149,25 € 0,50% 247,51 € 

Internet 0,50% 50,00 € 0,50% 149,25 € 0,50% 247,51 € 

Total 

Balcão 1,55% 155,00 € 1,37% 410,38 € 1,32% 662,32 € 

Internet 1,29% 129,00 € 1,28% 384,38 € 1,27% 636,32 € 

Elaborado com dados de 21 de fevereiro de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Schroders ISF Euro Short Term Bond EUR A LU0106234643 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 0,26% 26,00 € 0,09% 26,00 € 0,05% 26,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,39% 39,00 € 0,39% 116,54 € 0,39% 193,48 € 

Internet 0,39% 39,00 € 0,39% 116,54 € 0,39% 193,48 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,25% 25,00 € 0,25% 74,81 € 0,25% 124,38 € 

Internet 0,25% 25,00 € 0,25% 74,81 € 0,25% 124,38 € 

Total 

Balcão 0,90% 90,00 € 0,72% 217,36 € 0,69% 343,86 € 

Internet 0,64% 64,00 € 0,64% 191,36 € 0,64% 317,86 € 

Elaborado com dados de 21 de fevereiro de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Schroders ISF Greater China USD A LU0140636845 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 1,09% 109,00 € 1,08% 323,45 € 1,07% 533,25 € 

Internet 1,09% 109,00 € 1,08% 323,45 € 1,07% 533,25 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,75% 75,00 € 0,74% 223,32 € 0,74% 369,42 € 

Internet 0,75% 75,00 € 0,74% 223,32 € 0,74% 369,42 € 

Total 

Balcão 2,88% 288,00 € 2,17% 650,77 € 2,01% 1 006,66 € 

Internet 1,84% 184,00 € 1,82% 546,77 € 1,81% 902,66 € 

Elaborado com dados de 21 de fevereiro de 2023 

Parte dos custos e encargos futuros podem representar um valor na moeda da classe. O câmbio de referência utilizado foi 
O câmbio do dia 21/02/2023, EUR/USD, 1,06845 publicado pelo Mbcp.   

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Schroders ISF Greater China EUR A LU0365775922 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 1,10% 110,00 € 1,09% 326,38 € 1,08% 538,03 € 

Internet 1,10% 110,00 € 1,09% 326,38 € 1,08% 538,03 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,75% 75,00 € 0,74% 223,32 € 0,74% 369,42 € 

Internet 0,75% 75,00 € 0,74% 223,32 € 0,74% 369,42 € 

Total 

Balcão 2,89% 289,00 € 2,18% 653,70 € 2,02% 1 011,45 € 

Internet 1,85% 185,00 € 1,83% 549,70 € 1,81% 907,45 € 

Elaborado com dados de 21 de fevereiro de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond EUR L Acc LU0853555380 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,83% 82,50 € 0,82% 245,46 € 0,81% 405,75 € 

Internet 0,83% 82,50 € 0,82% 245,46 € 0,81% 405,75 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,63% 62,50 € 0,62% 186,33 € 0,62% 308,62 € 

Internet 0,63% 62,50 € 0,62% 186,33 € 0,62% 308,62 € 

Total 

Balcão 1,45% 145,00 € 1,44% 431,79 € 1,43% 714,37 € 

Internet 1,45% 145,00 € 1,44% 431,79 € 1,43% 714,37 € 

Elaborado com dados de 22 de fevereiro de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond EUR L Q Inc Dist LU0992000496 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,83% 82,50 € 0,82% 245,46 € 0,81% 405,75 € 

Internet 0,83% 82,50 € 0,82% 245,46 € 0,81% 405,75 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,63% 62,50 € 0,62% 186,33 € 0,62% 308,62 € 

Internet 0,63% 62,50 € 0,62% 186,33 € 0,62% 308,62 € 

Total 

Balcão 1,45% 145,00 € 1,44% 431,79 € 1,43% 714,37 € 

Internet 1,45% 145,00 € 1,44% 431,79 € 1,43% 714,37 € 

Elaborado com dados de 22 de fevereiro de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond USD Hedged L Q Inc HSC LU0459992979 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,83% 82,50 € 0,82% 245,46 € 0,81% 405,75 € 

Internet 0,83% 82,50 € 0,82% 245,46 € 0,81% 405,75 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,63% 62,50 € 0,62% 186,33 € 0,62% 308,62 € 

Internet 0,63% 62,50 € 0,62% 186,33 € 0,62% 308,62 € 

Total 

Balcão 1,45% 145,00 € 1,44% 431,79 € 1,43% 714,37 € 

Internet 1,45% 145,00 € 1,44% 431,79 € 1,43% 714,37 € 

Elaborado com dados de 22 de fevereiro de 2023 

Parte dos custos e encargos futuros podem representar um valor na moeda da classe. O câmbio de referência utilizado foi 
O câmbio do dia 22/02/2023, EUR/USD, 1,06285 publicado pelo Mbcp.   

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond USD Hedged L Acc HSC LU0853555463 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,83% 82,50 € 0,82% 245,46 € 0,81% 405,75 € 

Internet 0,83% 82,50 € 0,82% 245,46 € 0,81% 405,75 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,63% 62,50 € 0,62% 186,33 € 0,62% 308,62 € 

Internet 0,63% 62,50 € 0,62% 186,33 € 0,62% 308,62 € 

Total 

Balcão 1,45% 145,00 € 1,44% 431,79 € 1,43% 714,37 € 

Internet 1,45% 145,00 € 1,44% 431,79 € 1,43% 714,37 € 

Elaborado com dados de 22 de fevereiro de 2023 

Parte dos custos e encargos futuros podem representar um valor na moeda da classe. O câmbio de referência utilizado foi 
O câmbio do dia 22/02/2023, EUR/USD, 1,06285 publicado pelo Mbcp.   

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Threadneedle (Lux) American Smaller Companies USD 1 U LU1864950719 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,82% 82,00 € 0,81% 243,99 € 0,81% 403,33 € 

Internet 0,82% 82,00 € 0,81% 243,99 € 0,81% 403,33 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,90% 90,00 € 0,89% 267,58 € 0,88% 441,97 € 

Internet 0,90% 90,00 € 0,89% 267,58 € 0,88% 441,97 € 

Total 

Balcão 2,76% 276,00 € 2,05% 615,57 € 1,90% 949,30 € 

Internet 1,72% 172,00 € 1,71% 511,57 € 1,69% 845,30 € 

Elaborado com dados de 15 de fevereiro de 2023 

Parte dos custos e encargos futuros podem representar um valor na moeda da classe. O câmbio de referência utilizado foi 
O câmbio do dia 15/02/2023, EUR/USD, 1,06745 publicado pelo Mbcp.   

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Threadneedle (Lux) American Smaller Companies EUR 1 E LU1864950479 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,82% 82,00 € 0,81% 243,99 € 0,81% 403,33 € 

Internet 0,82% 82,00 € 0,81% 243,99 € 0,81% 403,33 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,90% 90,00 € 0,89% 267,58 € 0,88% 441,97 € 

Internet 0,90% 90,00 € 0,89% 267,58 € 0,88% 441,97 € 

Total 

Balcão 2,76% 276,00 € 2,05% 615,57 € 1,90% 949,30 € 

Internet 1,72% 172,00 € 1,71% 511,57 € 1,69% 845,30 € 

Elaborado com dados de 15 de fevereiro de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Threadneedle European Select EUR 1 E LU1868839181 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,78% 78,00 € 0,77% 232,18 € 0,77% 383,96 € 

Internet 0,78% 78,00 € 0,77% 232,18 € 0,77% 383,96 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,90% 90,00 € 0,89% 267,58 € 0,88% 441,97 € 

Internet 0,90% 90,00 € 0,89% 267,58 € 0,88% 441,97 € 

Total 

Balcão 2,72% 272,00 € 2,01% 603,76 € 1,86% 929,94 € 

Internet 1,68% 168,00 € 1,67% 499,76 € 1,65% 825,94 € 

Elaborado com dados de 15 de fevereiro de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Threadneedle European Smaller Companies EUR 1 E LU1864952335 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,85% 85,00 € 0,84% 252,84 € 0,84% 417,84 € 

Internet 0,85% 85,00 € 0,84% 252,84 € 0,84% 417,84 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,90% 90,00 € 0,89% 267,58 € 0,88% 441,97 € 

Internet 0,90% 90,00 € 0,89% 267,58 € 0,88% 441,97 € 

Total 

Balcão 2,79% 279,00 € 2,08% 624,42 € 1,93% 963,81 € 

Internet 1,75% 175,00 € 1,73% 520,42 € 1,72% 859,81 € 

Elaborado com dados de 15 de fevereiro de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Threadneedle UK Equities GBP AG Acc LU0713318490 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,94% 94,00 € 0,93% 279,36 € 0,92% 461,25 € 

Internet 0,94% 94,00 € 0,93% 279,36 € 0,92% 461,25 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,90% 90,00 € 0,89% 267,58 € 0,88% 441,97 € 

Internet 0,90% 90,00 € 0,89% 267,58 € 0,88% 441,97 € 

Total 

Balcão 2,88% 288,00 € 2,17% 650,93 € 2,01% 1 007,22 € 

Internet 1,84% 184,00 € 1,82% 546,93 € 1,81% 903,22 € 

Elaborado com dados de 15 de fevereiro de 2023 

Parte dos custos e encargos futuros podem representar um valor na moeda da classe. O câmbio de referência utilizado foi 
O câmbio do dia 15/02/2023, EUR/GBP, 0,88936 publicado pelo Mbcp.   

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Threadneedle UK Equities EUR Hedged AEH Acc LU0713323730 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,94% 94,00 € 0,93% 279,36 € 0,92% 461,25 € 

Internet 0,94% 94,00 € 0,93% 279,36 € 0,92% 461,25 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,90% 90,00 € 0,89% 267,58 € 0,88% 441,97 € 

Internet 0,90% 90,00 € 0,89% 267,58 € 0,88% 441,97 € 

Total 

Balcão 2,88% 288,00 € 2,17% 650,93 € 2,01% 1 007,22 € 

Internet 1,84% 184,00 € 1,82% 546,93 € 1,81% 903,22 € 

Elaborado com dados de 15 de fevereiro de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

UBS (Lux) SF Balanced Sustainable EUR P-Acc LU0049785446 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,89% 89,00 € 0,88% 264,63 € 0,87% 437,15 € 

Internet 0,89% 89,00 € 0,88% 264,63 € 0,87% 437,15 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,81% 81,00 € 0,80% 241,04 € 0,80% 398,49 € 

Internet 0,81% 81,00 € 0,80% 241,04 € 0,80% 398,49 € 

Total 

Balcão 1,70% 170,00 € 1,69% 505,67 € 1,67% 835,64 € 

Internet 1,70% 170,00 € 1,69% 505,67 € 1,67% 835,64 € 

Elaborado com dados de 24 de abril de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

UBS (Lux) SF Balanced Sustainable USD P-Acc LU0049785792 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,89% 89,00 € 0,88% 264,63 € 0,87% 437,15 € 

Internet 0,89% 89,00 € 0,88% 264,63 € 0,87% 437,15 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,81% 81,00 € 0,80% 241,04 € 0,80% 398,49 € 

Internet 0,81% 81,00 € 0,80% 241,04 € 0,80% 398,49 € 

Total 

Balcão 1,70% 170,00 € 1,69% 505,67 € 1,67% 835,64 € 

Internet 1,70% 170,00 € 1,69% 505,67 € 1,67% 835,64 € 

Elaborado com dados de 24 de abril de 2023 

Parte dos custos e encargos futuros podem representar um valor na moeda da classe. O câmbio de referência utilizado foi 
O câmbio do dia 24/04/2023, EUR/USD, 1,10285 publicado pelo Mbcp.   

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

UBS (Lux) SF Equity Sustainable EUR P-Acc LU0073129206 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 1,04% 104,00 € 1,03% 308,77 € 1,02% 509,30 € 

Internet 1,04% 104,00 € 1,03% 308,77 € 1,02% 509,30 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,96% 96,00 € 0,95% 285,24 € 0,94% 470,87 € 

Internet 0,96% 96,00 € 0,95% 285,24 € 0,94% 470,87 € 

Total 

Balcão 2,00% 200,00 € 1,98% 594,01 € 1,96% 980,17 € 

Internet 2,00% 200,00 € 1,98% 594,01 € 1,96% 980,17 € 

Elaborado com dados de 24 de abril de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

UBS (Lux) SF Fixed Income Sustainable EUR P-Acc LU0039703029 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,66% 66,00 € 0,66% 196,70 € 0,65% 325,67 € 

Internet 0,66% 66,00 € 0,66% 196,70 € 0,65% 325,67 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,54% 54,00 € 0,54% 161,13 € 0,53% 267,10 € 

Internet 0,54% 54,00 € 0,54% 161,13 € 0,53% 267,10 € 

Total 

Balcão 1,20% 120,00 € 1,19% 357,82 € 1,19% 592,77 € 

Internet 1,20% 120,00 € 1,19% 357,82 € 1,19% 592,77 € 

Elaborado com dados de 24 de abril de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

UBS (Lux) SF Fixed Income Sustainable USD P-Acc LU0039703532 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,66% 66,00 € 0,66% 196,70 € 0,65% 325,67 € 

Internet 0,66% 66,00 € 0,66% 196,70 € 0,65% 325,67 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,54% 54,00 € 0,54% 161,13 € 0,53% 267,10 € 

Internet 0,54% 54,00 € 0,54% 161,13 € 0,53% 267,10 € 

Total 

Balcão 1,20% 120,00 € 1,19% 357,82 € 1,19% 592,77 € 

Internet 1,20% 120,00 € 1,19% 357,82 € 1,19% 592,77 € 

Elaborado com dados de 24 de abril de 2023 

Parte dos custos e encargos futuros podem representar um valor na moeda da classe. O câmbio de referência utilizado foi 
O câmbio do dia 24/04/2023, EUR/USD, 1,10285 publicado pelo Mbcp.   

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

UBS (Lux) SF Growth Sustainable EUR P-Acc LU0033036590 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 1,00% 100,00 € 0,99% 297,01 € 0,98% 490,10 € 

Internet 1,00% 100,00 € 0,99% 297,01 € 0,98% 490,10 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,90% 90,00 € 0,89% 267,58 € 0,88% 441,97 € 

Internet 0,90% 90,00 € 0,89% 267,58 € 0,88% 441,97 € 

Total 

Balcão 1,90% 190,00 € 1,88% 564,59 € 1,86% 932,07 € 

Internet 1,90% 190,00 € 1,88% 564,59 € 1,86% 932,07 € 

Elaborado com dados de 24 de abril de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

UBS (Lux) SF Growth Sustainable USD P-Acc LU0033040865 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 1,00% 100,00 € 0,99% 297,01 € 0,98% 490,10 € 

Internet 1,00% 100,00 € 0,99% 297,01 € 0,98% 490,10 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,90% 90,00 € 0,89% 267,58 € 0,88% 441,97 € 

Internet 0,90% 90,00 € 0,89% 267,58 € 0,88% 441,97 € 

Total 

Balcão 1,90% 190,00 € 1,88% 564,59 € 1,86% 932,07 € 

Internet 1,90% 190,00 € 1,88% 564,59 € 1,86% 932,07 € 

Elaborado com dados de 24 de abril de 2023 

Parte dos custos e encargos futuros podem representar um valor na moeda da classe. O câmbio de referência utilizado foi 
O câmbio do dia 24/04/2023, EUR/USD, 1,10285 publicado pelo Mbcp.   

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

UBS (Lux) SF Yield Sustainable EUR P-Acc LU0033040782 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,78% 78,00 € 0,77% 232,18 € 0,77% 383,96 € 

Internet 0,78% 78,00 € 0,77% 232,18 € 0,77% 383,96 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,72% 72,00 € 0,71% 214,45 € 0,71% 354,85 € 

Internet 0,72% 72,00 € 0,71% 214,45 € 0,71% 354,85 € 

Total 

Balcão 1,50% 150,00 € 1,49% 446,63 € 1,48% 738,82 € 

Internet 1,50% 150,00 € 1,49% 446,63 € 1,48% 738,82 € 

Elaborado com dados de 24 de abril de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

UBS (Lux) SF Yield Sustainable USD P-Acc LU0033043885 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,78% 78,00 € 0,77% 232,18 € 0,77% 383,96 € 

Internet 0,78% 78,00 € 0,77% 232,18 € 0,77% 383,96 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,72% 72,00 € 0,71% 214,45 € 0,71% 354,85 € 

Internet 0,72% 72,00 € 0,71% 214,45 € 0,71% 354,85 € 

Total 

Balcão 1,50% 150,00 € 1,49% 446,63 € 1,48% 738,82 € 

Internet 1,50% 150,00 € 1,49% 446,63 € 1,48% 738,82 € 

Elaborado com dados de 24 de abril de 2023 

Parte dos custos e encargos futuros podem representar um valor na moeda da classe. O câmbio de referência utilizado foi 
O câmbio do dia 24/04/2023, EUR/USD, 1,10285 publicado pelo Mbcp.   

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

UBS (Lux) SS Income Sustainable EUR P-Acc LU0994951464 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,75% 75,00 € 0,74% 223,32 € 0,74% 369,42 € 

Internet 0,75% 75,00 € 0,74% 223,32 € 0,74% 369,42 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,65% 65,00 € 0,65% 193,74 € 0,64% 320,80 € 

Internet 0,65% 65,00 € 0,65% 193,74 € 0,64% 320,80 € 

Total 

Balcão 1,40% 140,00 € 1,39% 417,05 € 1,38% 690,22 € 

Internet 1,40% 140,00 € 1,39% 417,05 € 1,38% 690,22 € 

Elaborado com dados de 24 de abril de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

UBS (Lux) SS Income Sustainable USD P-Acc LU0994951548 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 0,75% 75,00 € 0,74% 223,32 € 0,74% 369,42 € 

Internet 0,75% 75,00 € 0,74% 223,32 € 0,74% 369,42 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,65% 65,00 € 0,65% 193,74 € 0,64% 320,80 € 

Internet 0,65% 65,00 € 0,65% 193,74 € 0,64% 320,80 € 

Total 

Balcão 1,40% 140,00 € 1,39% 417,05 € 1,38% 690,22 € 

Internet 1,40% 140,00 € 1,39% 417,05 € 1,38% 690,22 € 

Elaborado com dados de 24 de abril de 2023 

Parte dos custos e encargos futuros podem representar um valor na moeda da classe. O câmbio de referência utilizado foi 
O câmbio do dia 24/04/2023, EUR/USD, 1,10285 publicado pelo Mbcp.   

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Vontobel Fund Commodity EUR Hedged H LU0415415636 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 1,14% 114,00 € 1,13% 338,12 € 1,11% 557,15 € 

Internet 1,14% 114,00 € 1,13% 338,12 € 1,11% 557,15 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,75% 75,00 € 0,74% 223,32 € 0,74% 369,42 € 

Internet 0,75% 75,00 € 0,74% 223,32 € 0,74% 369,42 € 

Total 

Balcão 2,93% 293,00 € 2,22% 665,43 € 2,06% 1 030,57 € 

Internet 1,89% 189,00 € 1,87% 561,43 € 1,85% 926,57 € 

Elaborado com dados de 9 de maio de 2023 

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.



 

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882 e o capital social de 3.000.000.000,00 de Euros 

 

Informação de Custos e Encargos 

 

Nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) o Millennium bcp na qualidade de 
intermediário Financeiro informa os clientes sobre os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos 
financeiros.  

Apresenta-se no quadro abaixo, custos e encargos associados à transação de Fundos de Investimento Mobiliários 
Internacionais no âmbito do serviço de execução de ordens. 

Os valores abaixo indicados consideram um Investimento inicial na moeda da classe equivalente a 10.000 €, com base no 
câmbio de referência indicado abaixo, por um período de 1, 3 ou 5 anos, sem considerar possíveis flutuações no valor de 
mercado. 

Para esta simulação foram considerados os encargos pontuais previsíveis de subscrição ou encargos de aquisição, os 
custos recorrentes e os custos acessórios de acordo com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e o 
regime fiscal que vigora atualmente. 

Vontobel Fund Commodity USD B LU0415414829 

Custos e Encargos 

Em caso de venda  
após 1 ano 

Em caso de venda  
após 3 anos 

Em caso de venda  
após 5 anos 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros  

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

Impacto na 
rendibilidad

e anual 

Valor 
em  

Euros 

1. Custos e encargos 
associados cobrados 
pelo(s) serviço(s) de 

investimento e/ou 
serviços auxiliares 

Balcão 1,04% 104,00 € 0,35% 104,00 € 0,21% 104,00 € 

Internet Isento Isento Isento Isento Isento Isento 

2. Custos e encargos 
associados 

relacionados com 
instrumentos 
financeiros  

Balcão 1,08% 108,00 € 1,07% 320,51 € 1,06% 528,46 € 

Internet 1,08% 108,00 € 1,07% 320,51 € 1,06% 528,46 € 

3. Compensações 
recebidas de terceiros 

pelo Banco 

Balcão 0,75% 75,00 € 0,74% 223,32 € 0,74% 369,42 € 

Internet 0,75% 75,00 € 0,74% 223,32 € 0,74% 369,42 € 

Total 

Balcão 2,87% 287,00 € 2,16% 647,83 € 2,00% 1 001,88 € 

Internet 1,83% 183,00 € 1,81% 543,83 € 1,80% 897,88 € 

Elaborado com dados de 9 de maio de 2023 

Parte dos custos e encargos futuros podem representar um valor na moeda da classe. O câmbio de referência utilizado foi 
O câmbio do dia 09/05/2023, EUR/USD, 1,0955 publicado pelo Mbcp.   

Não foram considerados neste exemplo quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos 

Não foram considerados os impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias no exemplo apresentado. 

Esta informação sobre custos e encargos tem carater meramente informativa e exemplificativa, sendo apurada de acordo 
com o preçário e com as Condições Particulares de Distribuição e no regime fiscal que vigora atualmente. 

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão 
ser superiores aos constantes desta informação. 

Os custos e encargos apresentados são valores agregados, estando o Banco Comercial Português, S.A. obrigado a 
prestar, a pedido dos seus Clientes, informação detalhada sobre os mesmos.  

Os Clientes podem solicitar ao Banco Comercial Português, S.A os custos e encargos considerados neste exemplo, de 
forma desagregada.         


