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I. INTRODUÇÃO 

 
 

A BDSwiss Holding Ltd (a "Empresa") é membro do Fundo de Compensação de Investidores 

(o "Fundo") para Clientes de Empresas de Investimento de Chipre (EIC) e outras Empresas de 

Investimento (EI) que não sejam instituições de crédito, que foi criado ao abrigo da Lei das 

Empresas de Investimento de 2002, conforme alterada e substituída pela DIRETIVA DI87-07 

DA COMISSÃO DE TÍTULOS DE CHIPRE E CÂMBIO PARA A OPERAÇÃO DO FUNDO 

DE COMPENSAÇÃO DE INVESTIDORES (a "Diretiva") e o Estabelecimento e 

Funcionamento de um Fundo de Compensação de Investidores para Regulamentos relativos a 

Clientes de EIC de 2001, que foram emitidos ao abrigo da Lei. 

 
O Fundo constitui uma entidade jurídica de direito privado e a sua administração é exercida por 

um Comité de Gestão de cinco membros, que são designados para um mandato de três anos. O 

objetivo do Fundo é assegurar os créditos dos clientes abrangidos contra os membros do Fundo 

através do pagamento de uma compensação pelos seus créditos decorrentes dos serviços 

abrangidos prestados pelos seus membros, desde que se tenha verificado que o membro não 

cumpriu as suas obrigações. 

 
É uma obrigação legal para EIC e outras EI, que não sejam instituições de crédito, subscreverem 

o Fundo. 

 

Qualquer compensação prestada aos clientes pelo Fundo de Compensação do Investidor não 

deverá exceder o valor de vinte mil euros (20.000€). Isto aplica-se às reclamações agregadas 

dos clientes contra a Empresa. O Fundo não cobre a compensação por cripto moedas, 

considerando que não existe um quadro regulamentar específico da UE que regule a negociação 

de tais produtos e não se insere no âmbito das atividades da Empresa reguladas pela DMIF. 

 
II. CLIENTES ABRANGIDOS 

 
 

O Fundo abrange os clientes da Empresa, exceto os pertencentes às seguintes categorias: 

a. As seguintes categorias de investidores institucionais e profissionais: 

i. EI 

ii. entidades jurídicas associadas ao membro do Fundo e, em geral, pertencentes ao 

mesmo grupo de empresas 

iii. bancos 
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iv. instituições de crédito cooperativas 

v. empresas seguradoras 

vi. organizações de investimento coletivo em valores mobiliários e respetivas 

sociedades gestoras 

vii. instituições e fundos de segurança social 

viii. investidores caracterizados pelo membro como profissionais, a seu pedido 

b. Estados e organizações supranacionais 

c. Autoridades administrativas centrais, federais, confederadas, regionais e locais. 

d. Empresas associadas com o membro do Fundo 

e. Pessoal administrativo e de gestão do membro do Fundo 

f. Acionistas do membro do Fundo, cuja participação direta ou indireta no capital do membro 

do Fundo ascende a pelo menos 5% do seu capital social, ou dos seus sócios pessoalmente 

responsáveis pelas obrigações do membro do Fundo, bem como das pessoas responsáveis 

pela realização da auditoria financeira do membro do Fundo, tais como os seus auditores 

qualificados 

g. Investidores que tenham em empresas ligadas ao membro do Fundo e, em geral, do grupo 

de empresas a que pertence o membro do Fundo, posições ou deveres correspondentes aos 

enumerados nos parágrafos (v) e (vi) 

h. Parentes de segundo grau e cônjuges das pessoas enumeradas nos parágrafos (v), (vi) e 

(vii), bem como terceiros que atuem por conta dessas pessoas 

i. Para além dos investidores, os investidores-clientes de um membro do Fundo responsáveis 

por factos relativos ao membro do Fundo que tenham causado as suas dificuldades 

financeiras ou contribuído para o agravamento da sua situação financeira ou que tenham 

lucrado com estes factos 

j. Os investidores sob a forma de sociedade que, devido à sua dimensão, não se encontram 

autorizados a elaborar um balanço sintético de acordo com a lei das sociedades ou uma lei 

correspondente de um Estado-Membro. 

 
No caso dos parágrafos (e), (f), (g) e (h), o Fundo suspende o pagamento da compensação 

informando as partes interessadas em conformidade, até obter uma decisão final sobre se 

tais casos se aplicam. 

 
III. SERVIÇOS ABRANGIDOS 

 
 

Os serviços abrangidos são os seguintes serviços de investimento que são oferecidos pela 

Empresa: 
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a. Receção e transmissão de ordens em relação a um ou mais instrumentos financeiros 

b. Execução de ordens em nome dos clientes 

 
 

Os serviços financeiros em relação aos quais a Empresa presta atualmente serviços de 

investimento são os seguintes: 

a. Valores mobiliários transferíveis 

b. Instrumentos do mercado monetário 

c. Unidades de participação em organismos de investimento coletivo 

d. Opções, futuros, swaps, contratos de garantia de taxas e quaisquer outros contratos 

derivados relativos a títulos, divisas, taxas de juro ou rendimentos, ou outros instrumentos 

derivados, índices financeiros ou medidas financeiras que possam ser liquidados 

fisicamente ou em numerário 

e. Opções, futuros, swaps, contratos de garantia de taxas e quaisquer outros contratos 

derivados relativos a mercadorias que devam ser liquidados em dinheiro ou possam ser 

liquidados em dinheiro por opção de uma das partes (a não ser por motivo de 

incumprimento ou outro evento de rescisão) 

f. Opções, futuros, swaps, e quaisquer outros contratos derivados relacionados com 

mercadorias que possam ser fisicamente liquidados, desde que sejam negociados num 

mercado regulamentado ou/e num Sistema de Negociação Multilateral (Multilateral 

Trading Facility – MTF) 

g. Opções, futuros, swaps, forwards e quaisquer outros contratos derivados relativos a 

mercadorias, que possam ser fisicamente liquidados não mencionados no ponto 6 da Parte 

III e que não tenham fins comerciais, que tenham as características de outros instrumentos 

financeiros derivados, tendo em conta, entre outros aspetos, se são compensados e 

liquidados através de câmaras de compensação reconhecidas ou se estão sujeitos a  avisos 

de margem regulares 

h. Instrumentos derivados para a transferência do risco de crédito 

i. Contratos financeiros por diferenças 

j. Opções, futuros, swaps, contratos de garantia de taxas e quaisquer outros contratos 

derivados relacionados com variáveis climáticas, taxas de transporte, licenças de emissão 

ou taxas de inflação ou outras estatísticas económicas oficiais que devem ser liquidados em 

dinheiro ou podem ser liquidados em dinheiro por opção de uma das partes (a não ser por 

motivo de incumprimento ou outro evento de rescisão), bem como qualquer outro contrato 

derivado relativo a ativos, direitos, obrigações, índices e medidas não mencionados nesta 

parte, que tenham as características de outros instrumentos financeiros derivados, tendo em 

conta, nomeadamente, se são negociados num mercado regulamentado ou num Sistema de 
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Negociação Multilateral (Multilateral Trading Facility – MTF), se são compensados e 

liquidados através de câmaras de compensação reconhecidas ou se estão sujeitos a avisos 

de margem regulares. 

IV. COMPENSAÇÃO DE CLIENTES ABRANGIDOS E 

FORMALIDADES DE PAGAMENTO 

 
i. Incumprimento por parte de um membro do Fundo das suas obrigações para com os 

seus investidores 
 
 

O Fundo compensa os clientes cobertos por reclamações decorrentes dos serviços cobertos 

prestados pelos seus membros, desde que o não cumprimento das suas obrigações pelo membro 

do Fundo tenha sido verificado, não obstante uma obrigação relevante do membro do Fundo 

em conformidade com a legislação e os termos que regem o seu acordo com o cliente abrangido 

e independentemente de a referida obrigação do membro do Fundo se basear no acordo ou numa 

irregularidade. 

 
O incumprimento das obrigações de um membro do Fundo consiste no seu incumprimento: 

• Quer para devolver aos seus clientes abrangidos os fundos que lhes são devidos ou os 

fundos que lhes pertencem, mas que são detidos pelo membro, direta ou indiretamente, 

no âmbito da prestação de serviços abrangidos pelo referido membro aos referidos 

clientes, e que estes últimos solicitaram ao membro que devolvesse, no exercício do 

seu direito relevante 

• Ou entregar aos clientes abrangidos os instrumentos financeiros que lhes pertencem e 

que o membro do Fundo detém, gere ou mantém por sua conta, incluindo o caso em 

que o membro é responsável pela gestão administrativa dos referidos instrumentos 

financeiros. 

 
ii. Condições prévias para o início do procedimento de pagamento da compensação por 

parte do Fundo 

 

O Fundo inicia o procedimento de pagamento da compensação: 

• Se o membro do Fundo submeter ao Fundo ou à Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários do Chipre CySEC uma declaração escrita declarando o não cumprimento 

das suas obrigações para com os seus clientes 

• Se o membro do Fundo apresentar um pedido de liquidação 

• Se a (CySEC) tiver revogado ou suspendido a autorização do membro para prestar 
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serviços de investimento e verificar que o membro do Fundo não deverá estar em 

condições de cumprir as suas obrigações para com os seus clientes num futuro 

próximo, por razões que não digam respeito a uma falta temporária de liquidez que 

possa ser tratada de imediato. 

A CySEC pode solicitar ao membro do Fundo que exponha as suas opiniões dentro de um prazo 

curto assim fixado, que não pode ser inferior a três dias úteis a contar da data do convite para 

expor tais opiniões. 

 
iii. Procedimento relativo ao convite dos clientes abrangidos para realizarem a 

apresentação de pedidos 
 
 

Após emissão de uma decisão pelo Tribunal ou pela CySEC, no início do processo de 

pagamento da compensação, o Fundo publica em pelo menos três jornais de cobertura nacional, 

um convite aos clientes abrangidos para apresentarem as suas reclamações contra o membro do 

Fundo decorrentes dos serviços abrangidos, designando o procedimento para a apresentação 

dos pedidos relevantes, o prazo para a sua apresentação e o seu conteúdo. 

 
As publicações contêm, no mínimo: 

 
 

• o nome e endereço da sede do membro do Fundo, a quem o processo de compensação 

do cliente abrangido foi ativado através do Fundo 

• o prazo para apresentação de pedidos de indemnização, que não pode ser inferior a 

cinco meses ou superior a nove meses a contar da última publicação 

• o modo e endereço de apresentação dos pedidos 
 

• o endereço no qual os investidores podem ser informados sobre o conteúdo exato dos 

pedidos a apresentar e obter o formulário relevante fornecido pelo Fundo. 

 
 

iv. Interrupção do prazo para submissão dos pedidos 
 
 

No caso de um cliente abrangido, não sendo culpa sua, não ter sido informado sobre o convite 

para apresentar pedidos de indemnização nem estiver em condições de apresentar dentro do 

prazo este pedido, o prazo é interrompido desde que se verifique uma interrupção do prazo em 

caso de força maior e desde que tenha sido provado que impediu a manutenção do prazo para a 

apresentação de pedidos de compensação ou a recolha e apresentação das informações 

necessárias. 
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As indicações de que o cliente abrangido tem um impedimento pelo qual não é responsável e 

que constitui uma razão para a interrupção do prazo para a apresentação de um pedido de 

compensação incluem especialmente: 

• ausência comprovada do cliente abrangido no estrangeiro durante um período que 

inclua pelo menos metade do prazo para a apresentação de um pedido atempado; 

• doença confirmada por um médico que constitui um grave impedimento à apresentação 

de um pedido durante um período que inclui pelo menos metade do prazo para a 

apresentação de um pedido atempado; ou 

• a sua estadia numa instituição corretiva durante um período que inclua pelo menos 

metade do prazo para a apresentação de um pedido atempado. 

Um cliente abrangido que apresente tardiamente ao Fundo um pedido de compensação é 

obrigado a apresentar, para além das informações que constituem o conteúdo mínimo 

necessário do pedido, uma declaração solene indicando o motivo pelo qual não estava em 

condições de reclamar uma compensação a tempo de juntar as provas necessárias para provar 

as suas alegações. 

 
 

v. Conteúdo dos pedidos de compensação apresentados ao Fundo 
 
 

Os pedidos de indemnização dos clientes abrangidos com os quais apresentam as suas 

reclamações contra um membro do Fundo são apresentados ao Fundo por escrito. Os pedidos 

de indemnização devem incluir: 

• o nome do reclamante 

• o endereço, números de telefone e fax, bem como qualquer endereço de email do 

reclamante 

• o código do cliente que o reclamante tinha para o membro do Fundo; 

• os detalhes do acordo de serviços abrangidos entre o Fundo e o reclamante; 

• o tipo e o montante das supostas alegações do reclamante; e 

• a exposição dos dados dos quais derivam as supostas alegações do reclamante e o seu 

montante. 

O Fundo pode solicitar informações adicionais incluídas no pedido de indemnização, que 

comunica com a sua publicação em pelo menos dois jornais de cobertura nacional, bem como 

em Diário da República, e coloca um catálogo com estas informações à disposição dos 

investidores, nos seus escritórios e/ou nos escritórios do membro do Fundo. 
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vi. Procedimento relacionado com o registo e avaliação dos alegados pedidos de 

compensação 
 
 

O Fundo designa pelo menos um auditor qualificado e pelo menos um advogado com 

conhecimentos sobre questões do mercado de capitais que, após terem verificado inicialmente 

os pré-requisitos, avaliam as reclamações apresentadas ao Fundo e recomendam ao Comité de 

Gestão a sua aceitação no todo ou em parte ou a sua rejeição. Em caso de desacordo entre estas 

pessoas, cada uma delas apresenta uma recomendação separada. A remuneração das pessoas é 

acordada entre o Fundo e essas pessoas e recai sobre o membro do Fundo, e, se necessário, é 

paga pelo Fundo. 

As pessoas elegíveis para efetuar a avaliação das candidaturas: 

• solicitam ao membro do Fundo que exprima a sua opinião sobre os fundamentos das 

supostas alegações apresentadas pelos requerentes e, em caso de dúvida, a apresentação 

de documentos comprovativos pertinentes; 

• avaliam, com base nas informações de que dispõem, os pedidos, determinando o 

montante da indemnização para cada reclamante. 

 
As pessoas têm pleno acesso aos livros mantidos pelo membro do Fundo, de forma a realizarem 

o seu trabalho, sendo igualmente obrigadas a demonstrar confidencialidade contra qualquer 

terceiro relativamente às informações de que tenham conhecimento no exercício das suas 

funções, desde que a referida obrigação de confidencialidade seja desrespeitada, de forma a 

tornar possível o exercício das suas funções. 

vii. Decisão do Comité Administrativo sobre os pedidos apresentados 
 
 

Após a apresentação dos pedidos, o Comité Administrativo tem controlo, especialmente se: 
 

• o reclamante pertence à categoria de clientes abrangidos 

• o pedido foi apresentado atempadamente 

• as condições da legislação e da presente Política para a apresentação válida de pedidos de 

compensação encontram-se cumpridas. 

O Comité de Gestão rejeita o pedido caso o reclamante não preencha as condições acima 

referidas ou, se o Comité de Gestão assim o entender, exista pelo menos uma das seguintes 

razões: 

• O reclamante utilizou meios fraudulentos para garantir o pagamento de compensações pelo 

Fundo, especialmente se apresentou intencionalmente provas falsas; 
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• os danos sofridos pelo reclamante derivam substancialmente de negligência ou ofensa 

simultânea em seu nome em relação aos danos que sofreu e à sua causa subjacente. 

 
O Comité de Gestão, durante a análise dos pedidos, tem em consideração as recomendações 

das pessoas e decide sobre os pedidos apresentados ao Fundo determinando o montante das 

compensações para cada cliente reclamante abrangido. 

 
viii. Indemnização injustificadamente paga 

 
 

O Fundo pode exigir a qualquer momento por parte de um cliente abrangido que lhe devolva a 

compensação paga, se descobrir a posteriori que existiu um motivo para rejeitar o seu pedido. 

 
ix. Fixação do montante da compensação a pagar 

 
 

Para determinar as reivindicações de um reclamante contra um membro do Fundo, bem como 

quaisquer pedidos reconvencionais do membro do Fundo contra o reclamante, são tidos em 

consideração os livros mantidos e os dados emitidos pelo membro do Fundo, bem como as 

provas de apoio apresentadas pelo reclamante. 

 
O montante da compensação a pagar a cada cliente abrangido é calculado de acordo com os 

termos legais e contratuais que regem a relação do cliente abrangido com o membro do Fundo, 

sujeito às regras de compensação aplicadas para o cálculo dos créditos entre o cliente abrangido 

e o membro do Fundo. 

 
A avaliação dos instrumentos financeiros relativos à indemnização a pagar ao cliente 

abrangido é efetuada com base no seu valor no dia: 

• da publicação do tribunal 

• da publicação da decisão da CySEC. 

 

O cálculo da compensação a pagar resulta da soma dos créditos totais estabelecidos do cliente 

abrangido contra o membro do Fundo, resultantes de todos os serviços abrangidos prestados 

pelo membro e independentemente do número de contas, das quais é beneficiário, da moeda e 

do local de prestação desses serviços. 
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Como o montante do crédito determinado ao abrigo deste regulamento excede o montante de 

vinte mil euros (20.000€), o reclamante recebe como compensação a quantia fixa no montante 

de vinte mil euros (20.000€). 

 
x. Avaliação de reclamações de clientes abrangidos e o seu processo de notificação 

 
 

Após a conclusão da avaliação, o Fundo: 
 

• emite atas com a lista dos clientes do membro do Fundo que são beneficiários da 

compensação juntamente com o montante em dinheiro que cada um deles tem direito 

a receber, e comunica-o à CySEC e ao membro do Fundo no prazo de cinco dias úteis 

a contar da sua emissão; e 

• comunica a cada cliente afetado a sua constatação o mais tardar quinze dias após a 

emissão da ata acima referida que determina o montante total da indemnização que 

este cliente tem direito a receber. 

 
A CySEC, de forma a garantir que as disposições da legislação em vigor na República sejam 

cumpridas durante a análise dos pedidos e o cálculo do montante da compensação 

correspondente por cliente abrangido, pode: 

• pedir do Fundo, do membro do Fundo e do reclamante para produzir informações e 

informações 

• realizar qualquer investigação necessária, implementando as disposições relevantes das 

leis CySEC (Estabelecimento e Responsabilidades) de 2001 e 2002, tal como se 

encontram em vigor, e especialmente as disposições que estabelecem os poderes da 

CySEC para a entrada e investigação. 

 
O reclamante a quem o Fundo comunica o montante total de compensação a que tem direito, 

caso discorde da decisão do Fundo, tem o direito, no prazo de dez dias a contar da comunicação 

da decisão, de recorrer à CySEC, justificando de forma suficiente a sua alegada reclamação. 

 
A CySEC, desde que encontre erros ou inexatidões quanto à avaliação pelo Fundo dos pedidos 

de compensação e à fixação da compensação para cada reclamante, tendo em consideração os 

memorandos que lhe sejam apresentados pelos reclamantes, pode exigir do Fundo a correção 

das compensações devidas com uma decisão comunicada ao Fundo no prazo de quarenta e 

cinco dias a contar da comunicação da ata dos beneficiários da compensação. 
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xi. Prazo e procedimento relativo ao pagamento da compensação 
 
 

O Fundo é obrigado a efetuar o pagamento a cada cliente reclamante abrangido a compensação 

no prazo de três meses a contar do envio à CySEC das atas com os beneficiários da 

compensação. 

 
O pagamento da compensação pelo Fundo é depositado numa conta bancária do cliente 

reclamante abrangido designado por este último por escrito para o Fundo. 

 
Cada compensação a pagar a um cliente abrangido onera inicialmente os bens do Fundo 

correspondentes às quotas individuais dos seus membros e posteriormente os ativos da reserva 

fixa. 

 
xii. Efeitos do pagamento de compensação 

 
 

O pagamento de qualquer compensação pelo Fundo implica a sub-rogação ipso jure do Fundo 

aos direitos do reclamante abrangido contra o membro do Fundo por um montante igual à 

compensação devida ao mesmo. 


