Contrato de asesoramento
en materia de investimentos
CONDICIÓNS XERAIS
1.

Aplicación destas Condicións Xerais

1.1. Estas condicións aplicaranse á contratación do servizo de asesoramento en materia de investimentos que o BANCO preste aos
seus CLIENTES (de forma xenérica o CLIENTE ou o TITULAR) sempre que subscriban as Condicións Particulares aplicables
para este Servizo (de agora en diante, Condicións Particulares).
2. Obxecto do contrato
1.2. O presente contrato regula o servizo de asesoramento en materia de investimentos que o BANCO se compromete a prestar ao
CLIENTE para o investimento do seu patrimonio e os rendementos que, se é o caso, este xere.
1.3. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., é unha entidade de crédito autorizada para a prestación deste servizo de
investimento e sometida neste ámbito á supervisión da Comisión Nacional do Mercado de Valores (http: cnmv.es).
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1.4. Por asesoramento en materia de investimentos debe entenderse a prestación polo BANCO de recomendacións personalizadas
ao CLIENTE, sexa a petición deste ou por iniciativa do propio BANCO, con respecto a unha ou máis operacións relativas a
instrumentos financeiros, tal e como se define na lexislación vixente aplicable. Queda ao arbitrio da decisión do CLIENTE
comunicar ao BANCO a execución de tales recomendacións, en tanto o BANCO non posúa por virtude deste contrato ningún
poder de representación da capacidade de actuación do CLIENTE.
Non se considerará que constitúa asesoramento, para os efectos deste contrato, as recomendacións de carácter xenérico e
non personalizadas que se poidan realizar no ámbito da comercialización de valores e instrumentos financeiros, que terán o
valor de comunicacións de carácter comercial.
1.5. O servizo que lle ofrece o BANCO é un asesoramento non independente, xa que pode darse o caso de que unha parte dos
instrumentos financeiros que o BANCO vai considerar para efectuar recomendacións personalizadas, poidan ser emitidos ou
facilitados por entidades do Grupo BBVA ou por outros provedores cos que o BANCO teña vínculos estreitos ou relacións
contractuais que poidan minguar a independencia do asesoramento do BANCO.
1.6. Para avaliar a idoneidade do servizo de asesoramento en materia de investimentos, o BANCO realizoulle ao CLIENTE unha
avaliación de idoneidade, que foi cuberta e asinada por este para os efectos de conformidade. A partir do resultado da avaliación
de idoneidade, asignouse ao CLIENTE un perfil xeral de risco, horizonte temporal de investimento e nesgo xeográfico dentro das
clasificacións fixadas previamente polo BANCO nos Conveñen segundo e terceiro das Condicións Particulares deste contrato.
O CLIENTE declara a veracidade dos datos proporcionados sobre os seus coñecementos e experiencia, situación financeira e
obxectivos de investimento incluídos na avaliación de idoneidade. O CLIENTE asume o compromiso de comunicar ao BANCO,
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coa máxima dilixencia, a modificación de calquera das circunstancias que foron obxecto de exame por medio da devandita
avaliación. O BANCO non asumirá ningunha responsabilidade motivada por cambios nas devanditas circunstancias que non lle
fosen comunicados por escrito mediante a correspondente avaliación de idoneidade. O BANCO presupón os coñecementos e
experiencia cando o TITULAR foi clasificado por aquel como “cliente profesional”.
1.7. Os criterios de investimento poderán ser modificados polo CLIENTE segundo se establece a continuación:
•

Canto ao perfil xeral de risco e/ou horizonte temporal de investimento/nesgo xeográfico establecidos nas Condicións
Particulares segunda e terceira, mediante a formalización e sinatura dunha nova avaliación de idoneidade que substituirá
a anterior. Unha copia da nova avaliación debidamente asinada polas partes quedará incorporada no Anexo III a este
contrato. A modificación dos novos criterios de investimento no referente ao perfil xeral de risco e/ou horizonte temporal
de investimento/nesgo xeográfico como consecuencia do cambio de perfil resultante do novo test de idoneidade, terán
lugar desde a data en que a devandita avaliación se incorpore ao contrato.

•

No referente ao resto de Condicións Particulares, mediante a subscrición polo BANCO e o CLIENTE dunhas novas
Condicións Particulares que substituirán as anteriores e que quedarán incorporadas ao presente contrato.

Non obstante, o CLIENTE recoñece que todo cambio nos criterios xerais de investimento no transcurso deste contrato, ou unha
retirada prematura dos instrumentos, ou unha resolución do contrato antes do horizonte temporal fixado, podería ter efectos
prexudiciais no rendemento da carteira.
A modificación dos criterios de investimento non impedirá ao BANCO completar as operacións que o CLIENTE lle indicase ou
cumprir as obrigas contraídas con terceiros con anterioridade á data de entrada en vigor dos novos criterios de investimento.
1.8. O CLIENTE poderá retirar efectivo ou activos da súa conta e restrinxir ou modificar os activos sobre os que se estende o
asesoramento, póndoo en coñecemento do BANCO.
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O CLIENTE só poderá realizar operacións que fosen previamente recomendadas polo BANCO. Quedan exceptuadas desta
limitación aquelas que supoñan: (i) a venda ou traspaso de instrumentos ou efectivo; (ii) as operacións financeiras ou societarias
voluntarias sobre activos que formen parte da súa carteira e respecto dos que vostede debe tomar unha decisión (como sería
o caso, entre outros, das derivadas dunha ampliación de capital, subscricións, trocos, amortizacións, conversións, OPA ou OPS,
reinvestimento de dividendos, cobramento de primas de asistencia etc.) e (iii) a saída de instrumentos financeiros e/ou efectivo
da súa carteira. Ao non prestar o BANCO nestes casos un servizo de asesoramento en materia de investimento (xa que non
mediou recomendación previa do BANCO), o CLIENTE expresamente exonera o BANCO de calquera responsabilidade derivada
deste contrato.
1.9. Debe ter en conta que se poden incluír na súa carteira Instrumentos sometidos ao réxime de resolución previsto na Lei 11/2015,
do 18 de xuño, de recuperación e resolución de entidades de crédito e empresas de servizos de investimento, isto é, pasivos
admisibles para a recapitalización ou instrumentos de recapitalización bancaria.
3. Conta corrente de efectivo e Conta de valores
1.10. Os cobramentos e pagamentos a que dean lugar as operacións derivadas deste contrato anotaranse na conta corrente
identificada nas Condicións Particulares, adscrita ao cumprimento do obxecto deste contrato e que se rexerá polas súas
condicións específicas. Nesta mesma conta cargarase o importe da comisión de asesoramento pactada, se é o caso, a favor do
BANCO, así como os demais gastos que se determinen no presente contrato.
1.11. O CLIENTE abre/mantén a conta de valores ao seu nome que se identifica nas Condicións Particulares deste contrato, en
que quedarán rexistrados os valores que constitúen o patrimonio inicial ou os que se adquiran mediante achegas futuras, e os
valores que se adquiran en execución das recomendacións derivadas da aplicación deste contrato e os resgardos ou demais
xustificantes acreditativos da devandita propiedade. Esta conta rexerase polas súas condicións específicas e polas contidas
neste contrato que lle resulten aplicables que, en caso de contradición, prevalecerán sobre as primeiras.
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4. Mediación para a xestión e execución de ordes
1.12. O BANCO queda facultado para contratar en nome e por conta do CLIENTE as operacións ordenadas por este, de non
estar habilitado para facelo directamente, para transmitir a outro intermediario financeiro debidamente habilitado, as
correspondentes ordes para a súa execución, liquidando as operacións efectuadas, constituíndo ou cancelando os oportunos
depósitos e asinando cantos documentos sexan necesarios ou convenientes para os expresados fins.
1.13. O BANCO adoptou unha política de execución de ordes que, en desenvolvemento das obrigas legalmente establecidas, lle
permita obter os mellores resultados posibles para o CLIENTE e, coa subscrición deste contrato, entregaráselle unha copia
desta. O BANCO notificará ao CLIENTE calquera cambio importante na súa política de execución de ordes.
1.14. Se o CLIENTE dá instrucións específicas sobre a execución da súa orde, o BANCO executará a orde seguindo a instrución
específica.
1.15. O BANCO poderá executar a orde do CLIENTE ou unha operación por conta propia acumulándoa á orde doutro cliente dentro
dos límites establecidos na normativa vixente. O BANCO dispón dunha política de atribución de ordes para prever a atribución
equitativa destas e operacións acumuladas, incluído como a relación entre volume e prezo das ordes determina as atribucións
e o tratamento das execucións parciais.
1.16. O BANCO aprobou unha política de prevención e xestión de conflitos de interese eficaz e axeitada para a súa organización,
destinada a impedir que os conflitos de interese prexudiquen os intereses do CLIENTE. Anéxanse a estas condicións un resumo
da devandita política.
1.17. O CLIENTE está conforme en que o BANCO poña á súa disposición a través da súa web: www.bbva.es, a política de execución
e a política de prevención e xestión de conflitos de interese; que rexen a actuación do BANCO nos supostos previstos nelas. O
CLIENTE pode solicitar por medio de soporte duradeiro ou a través da web, maior detalle sobre as devanditas políticas.
5. Forma de envío e recepción de ordes
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1.18. As ordes de compra, venda, subscrición, traspaso, reembolso, anotación ou depósito de valores e participacións en fondos de
investimento e de constitución ou cancelación de depósitos en euros ou moeda estranxeira, para, se é o caso, a materialización
de recomendacións emitidas de acordo co presente contrato, serán transmitidas polo CLIENTE por escrito ou por calquera
medio telemático, electrónico, telefónico, fax ou outro similare que acorden as partes, coa debida claridade e precisión,
indicando expresamente, polo menos, os seguintes datos:
•

Identificación da clase de valor ou fondos de investimento ou, se é o caso, importe ou prazo dos depósitos.

•

Número de títulos ou efectivo.

•

Tipo de operación ordenada.

•

Prazo de validez da orde (en caso de existir).

As ordes transmitidas polo CLIENTE, serán executadas polo BANCO dentro dos prazos que nelas se indiquen e coa maior
celeridade posible.
1.19. Para o caso das ordes por teléfono e por medios telemáticos, o CLIENTE autoriza o BANCO para que poida gravar as conversas e
levar os rexistros correspondentes. Nos supostos de transmisión de ordes por medios telemáticos, estas comunicacións deben
cumprir as especificacións técnicas establecidas entre as partes, que poderán ter a consideración de sinatura electrónica para
todos os efectos. As gravacións poderán servir como medio de proba para dirimir posibles discrepancias que puidesen xurdir
entre as partes en relación con este contrato. O CLIENTE terá dereito a que o BANCO lle faga entrega dunha copia de todas
as conversas, sexan telefónicas ou comunicacións electrónicas, durante un prazo máximo de 5 anos ou, cando a autoridade
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competente así o solicite, durante un período de ata 7 anos.
En todo caso, as ordes e instrucións do CLIENTE deberán ser claras e precisas. O BANCO só aceptará tales ordes se quen as
formula se identifica plenamente a satisfacción do BANCO.
O BANCO resérvase o dereito a suspender a execución das instrucións telefónicas ata que se reciba a confirmación escrita do
CLIENTE, sempre que esta se solicite de maneira expresa no momento da transmisión das ordes telefónicas.
1.20. As ordes enviadas polo CLIENTE entenderanse realizadas en firme. Sen prexuízo diso, o CLIENTE poderá cancelar ou
modificar as ordes, póndoo en coñecemento do BANCO coa antelación suficiente para que a execución destas se poida realizar
de acordo coa nova instrución recibida. O BANCO comunicará ao CLIENTE a aceptación da orde, así como a cancelación ou
modificación desta, se é o caso.
6. Contratación de instrumentos financeiros derivados
1.21. Ao abeiro do presente contrato, poderanse emitir recomendacións sobre operacións específicas en instrumentos derivados
de carácter financeiro. A contratación destes instrumentos financeiros pode requirir a formalización dun contrato específico ou
un contrato marco (como o CMOF ou Contrato Marco de Operacións Financeiras publicado pola Asociación Española de Banca)
ao inicio desta operativa. No marco do devandito contrato, poderanse adquirir os instrumentos financeiros derivados de que
se trate, ben por escrito, ben por medio telefónico. A operación contratada, modificada ou cancelada (total ou parcialmente)
telefonicamente será firme, vinculante, irrevogable e estará dotada de eficacia probatoria e polo tanto, non caberá ningún
dereito de desistencia.
1.22. Sen prexuízo do anterior, as operacións realizadas por teléfono serán formalizadas posteriormente por escrito.
7.

Obrigas de información ao CLIENTE

1.23. O BANCO remitirá ao CLIENTE un aviso relativo á execución das ordes instruídas polo CLIENTE para materializar unha
recomendación realizada ao abeiro deste contrato, a través de calquera dos medios acordados. O contido e prazo de envío
deste aviso axustarase ao que dispón en cada momento a lexislación vixente.
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1.24. Así mesmo, o BANCO comunicará mensualmente a seguinte información:
•

Composición detallada dos valores e instrumentos financeiros contratados que compoñen a súa carteira e información
que posibilite a súa comparación coa situación da carteira no momento en que se efectuou a última comunicación.

•

Variacións na composición da carteira habidas durante o período, incluída a liquidez, así como detalle dos valores nominais
e efectivos calculados segundo os criterios de valoración contidos no anexo ás Condicións Particulares, número de valores
e instrumentos financeiros comprados, vendidos ou prestados, entidades a través das que se canalizaron as operacións,
mercados, garantías depositadas, entidades que actúan de contrapartida nas operacións OTC, pagamentos de cupóns ou
de dividendos, datas de conversión ou troco e amortizacións.

•

En caso de existir algún destes supostos, indicación dos instrumentos ou fondos que fosen obxecto de operacións de
financiamento de valores, así como os activos tanto suxeitos como non á Directiva 2014/65/UE e as súas medidas de
execución, así como tamén os que estean suxeitos a acordos de garantía financeira con cambio de titularidade.

•

Indicación clara dos activos que se ven afectados por algunhas peculiaridades no que atinxe á súa propiedade.

•

Entidades que tivesen depositados, administrados ou rexistrados os valores, o efectivo e outros activos financeiros,
especificando se é o caso as contas globais (contas ómnibus).

•

A contía total dos honorarios e gastos en que se incorrese durante o período de información, así como os custos asociados
á execución.
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1.25. Unha vez ao ano, o BANCO remitirá ao CLIENTE información referente aos incentivos percibidos polo BANCO como resultado
de acordos acadados por este con intermediarios ou outras entidades financeiras e que teñan a súa orixe en operacións co
CLIENTE no marco do contrato de asesoramento en materia de investimentos.
1.26. Sempre que o CLIENTE o solicite, o BANCO facilitaralle a información adicional sobre as operacións realizadas, as consultas
que formule sobre a súa carteira e as entidades a través das que se canalizaron as operacións.
1.27. Se o valor da carteira do CLIENTE experimentase unha redución superior ao 25 por 100 do seu valor á data de referencia da
última información remitida ao CLIENTE, o BANCO comunicará esta situación ao CLIENTE de xeito inmediato.
1.28. No suposto de que a súa carteira inclúa posicións en instrumentos financeiros apancados ou operacións que impliquen
pasivos continxentes, comunicarémosllo cando o valor de cada instrumento se deprecie nun 10% e, posteriormente, en
múltiplos de 10%. O BANCO poderá remitirlle a devandita información nun só documento referido a varios instrumentos.
1.29. Cando o BANCO solicite, conforme ao previsto na normativa vixente, a representación do CLIENTE para o exercicio dos
dereitos políticos derivados das accións pertencentes á carteira asesorada, deberán informar o CLIENTE expresamente da
existencia de calquera relación ou vínculo interesado entre o BANCO e o seu grupo con algunha das sociedades ás que se refire
a representación.
8. Actuación do BANCO
1.30. As partes conveñen e fanse responsables da aplicación ao presente contrato das normas de conduta previstas na lexislación
do Mercado de Valores que resulten de aplicación.
1.31. O BANCO responderá dos prexuízos que poida causar ao CLIENTE polo incumprimento doloso ou neglixente das obrigas
asumidas neste contrato. Non obstante, queda exonerado polo CLIENTE da responsabilidade derivada do resultado económico
último derivado da prestación de asesoramento en materia de investimentos e, en particular, das posibles perdas derivadas do
risco inherente ao investimento nos Mercados de valores.
9. Retribución do BANCO
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1.32. O BANCO percibirá do CLIENTE as tarifas correspondentes polo concepto de asesoramento en materia de investimentos e
os gastos de execución e intermediación e outras comisións de acordo co previsto nas condicións económicas incluídas nas
Condicións Particulares que, en ningún caso, superan as recollidas no Folleto Informativo de Tarifas. A carteira valorarase para
eses efectos segundo o previsto nas devanditas Condicións Particulares.
1.33. O BANCO informará o CLIENTE de calquera modificación que se produza nas tarifas de comisións e gastos repercutibles que
afecten o presente contrato. O CLIENTE disporá de dous meses desde a recepción da devandita información para solicitar a
extinción do contrato, sen que lle sexan aplicadas as novas tarifas ata que transcorra o devandito prazo. Porén, no caso de que
a tarifa sexa claramente beneficiosa para o CLIENTE, aplicarase inmediatamente.
1.34. O BANCO informa o CLIENTE de que as operacións que realice sobre o seu patrimonio mobiliario e diñeiro como consecuencia
do asesoramento prestado, poden ter repercusións de índole fiscal, plusvalías/minusvalías ou rendementos de capital
que deberán ser incluídos na declaración anual do imposto sobre a renda das persoas físicas ou, se é o caso, no imposto
sobre sociedades. Esta información fiscal é remitida polo BANCO unha vez ao ano para que o CLIENTE poida elaborar a súa
declaración do imposto que corresponda.
10. Duración e resolución do contrato
1.35. A duración do contrato é indefinida, e calquera das partes poderá unilateralmente dalo por finalizado en calquera momento
da súa vixencia, logo do aviso á outra parte con polo menos quince días de antelación. A finalización deste contrato non supón
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a cancelación da conta corrente nin do contrato de depósito e/ou administración de valores, que seguirán o réxime previsto
nos respectivos contratos.
1.36. A cancelación anticipada do contrato non afectará á tramitación, liquidación e cancelación das operacións en curso que se
concertasen con anterioridade á comunicación, que se seguirán rexendo polas condicións a elas aplicables, de acordo coas
estipulacións do presente contrato.
11. Comunicacións
1.37. As comunicacións e o envío de información entre as partes derivadas deste contrato, realizaranse no mesmo idioma en que
está subscrito o Contrato, e por calquera medio cuxa seguridade e confidencialidade estea probada e permita reproducir
a información en soporte papel. As devanditas comunicacións así como a información, poderán facilitarse ao CLIENTE por
correo postal, por correo electrónico, en tal caso ao enderezo de correo que o CLIENTE comunicase para estes fins, ou a
través da web bbva.es (en caso de tratarse de persoa física) ou da web bbvanetcash.com (en caso de tratarse de persoa
xurídica) á que accede o CLIENTE a través das súas correspondentes claves. En caso de titularidade conxunta, a comunicación
realizada a calquera dos Clientes, servirá respecto de todos. Todo iso sen prexuízo das ordes telefónicas que o CLIENTE poida
dar conforme á normativa vixente en cada momento.
1.38. O BANCO poderá facilitar ao CLIENTE información de carácter xeral sobre a propia entidade a través da súa páxina web www.
bbva.es.
12. Servizo de Atención ao Cliente e Autoridades de supervisión
1.39. O Banco pon a disposición dos clientes un Servizo de Atención ao Cliente para a xestión das súas queixas e reclamacións
relacionadas co presente contrato:
Servizo de Atención ao Cliente.
Apartado de Correos 1598. 28080 Madrid
enderezo electrónico: servicioatencioncliente@grupobbva.com
Teléfono gratuíto: 900 812 679
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En caso de desconformidade coa resolución do Servizo de Atención ao Cliente, o CLIENTE pode dirixirse en segunda instancia
ao Defensor do Cliente:
Apartado de Correos 14460. 28080 Madrid
enderezo electrónico: defensordelcliente@bbva.com

En todo caso, antes de dirixirse ao Defensor do Cliente deberá formularse unha reclamación ao Servizo de Atención ao Cliente.
O Banco dispón dun Regulamento para a defensa do cliente, ao que se pode acceder, solicitándoo en calquera das oficinas do
Banco, ou a través da web bbva.es nas ligazóns específicas de atención ao cliente.
O prazo máximo para a resolución de queixas e reclamacións é de dous meses. Se despois deste prazo e unha vez esgotadas
as instancias que o Banco facilita indicadas anteriormente, non se resolvese o caso ou o CLIENTE estivese desconforme coa
decisión final da súa reclamación ou queixa, poderán dirixirse ao Servizo de Reclamacións da Comisión Nacional do Mercado
de Valores, c/ Edison, 4, 28006, Madrid.
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1.40. As autoridades de supervisión competentes do Banco
1.41. son:
Banco de España, c/ Alcalá, 48, 28014, Madrid.
Comisión Nacional do Mercado de Valores, c/ Miguel Ángel, 11, 28010, Madrid.
13. Condicións xerais
1.42. O BANCO advirte expresamente o TITULAR, de acordo co previsto na Lei 7/1998, do 13 de abril, sobre condicións xerais da
contratación, de que todas as Condicións deste contrato son Condicións Xerais.
14. Lexislación
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1.43. Ao presente contrato resúltalle aplicable a lexislación española. Para todas as cuestións deste contrato, as partes acordan
someterse ao foro en que o CLIENTE teña o seu domicilio segundo este Contrato.
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CONDICIÓNS PARTICULARES DO CONTRATO DE ASESORAMENTO EN MATERIA DE INVESTIMENTOS
Núm. de carteira...........................................................
En .......................... a.............. de....................... de............
Dunha parte,
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (de agora en diante o BANCO), co CIF A-48265169, e domicilio social en Bilbao,
Plaza de San Nicolás, 4, inscrito no Rexistro Mercantil de Biscaia ao tomo 2083, libro 1545, sección 3ª, folla 14741 e no Rexistro de
Entidades do Banco de España co número 0182.
e doutra,
a) Persoas físicas:
NOME E APELIDOS:NIF:
Nacionalidade:....................................................................................................................................................................................
Domicilio fiscal
Rúa:......................................................................................................................................................................................................
Localidade:................................................................................................................. CP:...................................................................
Provincia:.................................................................................................................... Telf.:.................................................................

Domicilio postal
Rúa:......................................................................................................................................................................................................
Localidade:................................................................................................................. CP:...................................................................
Provincia:.................................................................................................................... Telf.:.................................................................
b) Persoas xurídicas:
Denominación social ................................................................................................ , co CIF.............................................................
Inscrita no Rexistro Mercantil de ......................................................................................................................................................,
folla............................................................................................................................. , folio................................................................,
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representada/os en virtude de poder cumprido por: .....................................................................................................................
Domicilio fiscal
Rúa:......................................................................................................................................................................................................
Localidade:................................................................................................................. CP:...................................................................
Provincia:.................................................................................................................... Telf.:.................................................................
Domicilio postal
Rúa:......................................................................................................................................................................................................
Localidade:................................................................................................................. CP:...................................................................
Provincia:.................................................................................................................... Telf.:.................................................................

(de agora en diante, o/os “TITULAR/ES”, con carácter xenérico tamén o “TITULAR” ou o “CLIENTE”):
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CONVEÑEN
Asinar o presente Contrato de Asesoramento en Materia de Investimentos, prestando as partes contratantes coa súa sinatura
ao final deste documento o seu pleno consentimento tanto ás CONDICIÓNS XERAIS deste contrato como ás CONDICIÓNS
PARTICULARES que forman parte integrante del e que se describen a continuación:
Primeira (Achega á carteira asesorada)
O CLIENTE manifesta que é propietario do efectivo/os valores depositados en cada momento na conta corrente ou de depósito e/
ou administración de valores aberta ao seu nome no BBVA e que se indican no Conveñen Sexto seguinte.
A relación de valores ou efectivo que se acheguen inicialmente á conta de depósito e/ou administración de valores poderá variar
como consecuencia de novas achegas, retiradas ou traspasos de valores, por efecto, entre outros, de compras, vendas, subscricións
ou reembolsos e a resultas das amortizacións que se poidan producir.
As novas achegas de efectivo ou de instrumentos de calquera tipo á súa carteira integrarán o patrimonio da carteira asesorada.
Segunda (Perfil xeral do risco) (*)
(*) marcarase cunha X o perfil de “carteira asesorada” resultante da avaliación de idoneidade previa á subscrición deste contrato
○

Moi baixo

○

Baixo

○

Medio

○

Alto

○

Moi alto

O perfil de risco correspóndese co resultado da avaliación de idoneidade cuberta para ese fin polo CLIENTE.
O CLIENTE poderá en todo momento modificar o perfil xeral de risco reflectido nestas Condicións Particulares mediante a
formalización e sinatura dunha nova avaliación de idoneidade nos termos que se recollen nos apartados 2.4 e 2.5 das Condicións
Xerais.
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Definición dos perfís de risco:
Moi baixo: ata o 10% en renda variable; Baixo: ata o 30% en renda variable; Medio: ata o 50% en renda variable; Alto: ata o 70% en
renda variable; Moi alto: ata o 100% en renda variable. Estas porcentaxes son orientadoras e o BANCO pode modificalas en función
das condicións dos mercados e o criterio profesional. Ademais, tomaranse en conta os activos seleccionados no Conveñen Cuarto,
de xeito que sexa coherente o perfil investidor e as operacións que se poidan realizar.
O BANCO advirte que o carácter de renda fixa ou variable do produto obxecto de investimento non é o único elemento que determina
o seu risco, e débense ter en conta outros factores tales como, por exemplo, se o activo cotiza nalgún mercado organizado; o seu
prazo de vencemento; a evolución futura dos tipos de xuro que puidese afectar á valoración dos activos de renda fixa; a orde de
prelación de pagamento dos instrumentos en supostos de insolvencia do emisor; a valoración que os distintos participantes no
mercado realicen dos instrumentos en función do seu interese investidor/cobertura e expectativas etc.
Así mesmo, o BANCO advirte expresamente o CLIENTE de que as carteiras, de acordo coas súas preferencias investidoras e
perfil de risco, poderían admitir como activos elixibles produtos complexos tales como participacións preferentes, instrumentos
financeiros derivados, produtos de investimento alternativo etc.; de tal xeito que incluso as de perfil moi baixo, baixo ou medio,
poden incorporar entre os activos que a compoñen, produtos desta natureza.

Terceira (Horizonte temporal do investimento) (*)
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(*) Marcar só unha das alternativas posibles. En caso de non marcar ningunha, considerarase que o horizonte temporal é de MÁIS
DE 5 ANOS.
○

Menos de 6 meses

○

Entre 6 meses e 2 anos

○

Entre 2 e 5 anos

○

Máis de 5 anos

Ámbito xeográfico:.........................................................................................................................................................................................
O horizonte temporal/nesgo xeográfico do investimento correspóndese co resultado da avaliación de idoneidade cuberta para ese
fin polo CLIENTE.
O CLIENTE poderá en todo momento modificar o horizonte temporal de investimento/nesgo xeográfico reflectido nestas Condicións
Particulares mediante a formalización e sinatura dunha nova avaliación de idoneidade nos termos que se recollen nos apartados 2.4
e 2.5 das Condicións Xerais.
Cuarta (Tipos de activos que se poderán recomendar)
4.1. Tipo de activos: autorización do CLIENTE
(*) Sinale cunha X a alternativa que proceda. En caso de non marcar ningunha/s, o BANCO considerará que NON se poderán
realizar este tipo de operacións.
Valores e instrumentos financeiros

SI

NON

Activos monetarios e renda fixa
IIC harmonizadas e españolas de carácter non complexo
Activos de renda variable
Bonos estruturados con garantía
Contratos financeiros e bonos estruturados sen garantía
Débeda preferente e subordinada
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Investimento alternativo
Dereitos de subscrición sobre RV non complexa cotizada en mercado secundario
Produtos derivados con finalidade de investimento
Produtos derivados con finalidade de xestión do risco (cobertura)
Coberturas de préstamos
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4.2. Información sobre riscos de certos activos
O BANCO advirte especificamente o CLIENTE de que o investimento en instrumentos financeiros derivados, incluso aqueles
utilizados con finalidade de xestión do risco, comporta riscos, entre outros, a posibilidade de que haxa unha correlación imperfecta
entre o movemento do valor dos contratos de derivados e os elementos de cobertura ou xestión do risco, o que pode dar lugar a que
o instrumento financeiro derivado non teña todo o éxito previsto.
A utilización de instrumentos financeiros derivados, tanto coa finalidade de xestión do risco como de investimento, comportan
riscos adicionais aos dos investimentos de contado polo apancamento que comportan, o que os fai especialmente sensibles ás
variacións de prezo do subxacente, podendo multiplicar as perdas de valor da carteira.
Adicionalmente, advírtese que a utilización dos instrumentos financeiros derivados non contratados en mercados organizados de
derivados comporta riscos adicionais, como o que a contraparte incumpra, dada a inexistencia dunha cámara de compensación
que se interpoña entre as partes e asegure a boa fin das operacións.
Así mesmo o BANCO advirte o CLIENTE de que, en operacións con instrumentos financeiros derivados, un dos elementos esenciais
é o prazo e que, non sendo que se indique outra cousa con ocasión da súa contratación, toda cancelación anticipada de calquera
operación deste tipo requirirá o acordo previo das partes; e realizarase a prezos de mercado, o que pode ocasionar ao CLIENTE
unha perda económica incluso superior ao posible beneficio obtido ata ese momento.
O BANCO advirte especificamente o CLIENTE acerca da natureza e funcionamento dos produtos de investimento alternativo
(valores e instrumentos financeiros derivados referidos á operativa con activos inmobiliarios, entidades de capital risco, hedge
funds, fondos de infraestruturas etc.): na mecánica de funcionamento destes produtos poden confluír, entre outros, os seguintes
factores: falta de liquidez por períodos prolongados de tempo, pouca frecuencia no cálculo do valor estimado de realización, falta
de sometemento da operativa a unha protección dos investidores baseada na regulación e supervisión dalgún organismo regulador
do mercado de valores que conte con estándares de profesionalidade e calidade equivalente aos da CNMV, investimento radicado
en paraíso fiscal coa conseguinte falta de transparencia e cobertura por parte do Fondo de Garantía de Depósitos, ou unha alta
exposición ao risco, entre outros, de mercado e de contraparte.
Quinta (Autorizacións expresas do TITULAR)
Sinale cunha X a alternativa que proceda. En caso de non marcar ningunha, o BANCO considera que NON existe autorización
expresa.
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CONTIDO DA AUTORIZACIÓN

AUTORIZACIÓN
SI

NON

O CLIENTE autoriza o BANCO a poder executar as ordes á marxe dos mercados regulados
e dos sistemas multilaterais de negociación con carácter xeral para a execución de ordes
relativas ao presente contrato.
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O CLIENTE autoriza a que o BANCO remita a información periódica correspondente a
este contrato a un terceiro que se identifica a continuación, e consente que ceda a aquel
os seus datos persoais e económicos relativos á prestación do servizo de asesoramento
en materia de investimentos:
Identificación da terceira persoa física ou xurídica
..............................................................................................................................................
Domicilio de envío das comunicacións
..............................................................................................................................................

O CLIENTE autoriza que toda a información e comunicacións que se efectúen ao abeiro
deste contrato se lle proporcionen exclusivamente por medios electrónicos, a través da
súa área persoal na web www.bbva.es (cliente persoa física) ou na web
www.bbvanetcash.com (cliente persoa xurídica) á que accede coas súas correspondentes
claves.

Sexta (Identificación de contas)
ENTIDADE DEPOSITARIA DO EFECTIVO:
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A
Conta corrente número:..................................................................................................................................................................................
ENTIDADE DEPOSITARIA DOS VALORES E INSTRUMENTOS FINANCEIROS:
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Conta de valores número:...............................................................................................................................................................................

Sétima (Observacións e limitacións)
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7.1. Información sobre incentivos
O BBVA percibe da Entidade Xestora BBVA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como comercializador principal dos seus Fondos, que
poden ser obxecto de contratación ao abeiro do presente contrato ou que poden constituír o subxacente de produtos estruturados
susceptibles así mesmo de contratación, unha porcentaxe da comisión de xestión devindicada que pode chegar ata o 85% desta.
Pola súa natureza, a percepción polo BBVA da devandita cantidade non supón en ningún caso un maior custo para o cliente.
O BBVA percibe da sociedade xestora ou dos distribuidores principais dos fondos ou sociedades de investimento que poden
ser obxecto de contratación ao abeiro do presente contrato ou que poden constituír o subxacente de produtos estruturados
susceptibles así mesmo de contratación, como distribuidor ou subdistribuidor dos devanditos fondos ou sociedades, unha
porcentaxe da comisión de xestión devindicada que pode chegar ata o 80% desta, e o 100% da comisión de distribución (se
existise). Pola súa natureza, a percepción das devanditas cantidades polo BBVA non implica en ningún caso un maior custo para o
cliente.
O BBVA pode actuar como colocador/asegurador en emisións de valores e instrumentos financeiros de terceiras entidades de
quen recibe a comisión correspondente, que figurará no tríptico e/ou folleto relativo á emisión de que se trate. Os devanditos
valores e instrumentos financeiros poden ser obxecto de contratación ao abeiro do presente contrato.
A información que contén este documento ten carácter obxectivo e xeral, sen responder á situación específica do CLIENTE. Non
obstante, o BBVA pon a disposición dos clientes que o soliciten o detalle de calquera aspecto aquí indicado.
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Ademais dos incentivos indicados, o BANCO tamén poderá recibir beneficios non monetarios menores que son beneficios que
consisten, entre outros, en:
•

información ou documentación relativa a un instrumento financeiro ou un servizo de investimento, de índole xenérica ou
personalizada, para reflectir as circunstancias dun determinado cliente;

•

materiais escritos e terceiros encargados e aboados por un emisor ou posible emisor para promover unha nova emisión;

•

a participación en conferencias, seminarios ou outras actividades de formación sobre os beneficios e características dun
determinado instrumento financeiro ou servizo de investimento;

•

os gastos de representación razoables de escaso valor, como as axudas de custo durante unha reunión empresarial ou
unha conferencia, seminario ou outra actividade de formación.

Estes beneficios non monetarios pretenden mellorar a calidade do servizo prestado, xa que o BANCO terá en conta unha ampla
gama de produtos, incluído un número apropiado de instrumentos de terceiros provedores que carecen de vínculos estreitos co
BANCO e que, polo tanto, non prexudican o cumprimento de actuar no mellor interese do CLIENTE.
7.2. Restricións específicas impostas polo CLIENTE relativo a recomendacións sobre os activos da súa carteira.
(Para completar polo xestor se é o caso)
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
Oitava (Retribución do servizo de asesoramento en materia de investimentos e outros gastos derivados do contrato)
O servizo de asesoramento en materia de investimentos retribuirase a través da comisión que se pacte co CLIENTE segundo o
previsto no Anexo I ou a través da recepción de incentivos segundo se indicou no apartado 7.1 anterior ou mediante a combinación
de ambas.
De acordo co Folleto de tarifas do BBVA, o BANCO poderá aplicar unha comisión pola prestación do servizo de asesoramento en
materia de investimentos de acordo co detalle incluído no Anexo I.
Novena (Declaración do CLIENTE)
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O CLIENTE manifesta que recibiu un exemplar do Folleto que formaliza as CONDICIÓNS XERAIS do Contrato e das presentes
CONDICIÓNS PARTICULARES, ambos os documentos en castelán, que será o idioma que rexa as comunicacións futuras entre as
PARTES.
O CLIENTE recoñece que foi informado dos riscos en que se incorre co investimento en valores e instrumentos financeiros, e en
particular, en instrumentos financeiros derivados, produtos de investimento alternativo e outro produtos complexos. En concreto,
manifesta que tivo acceso á información e que se lle dedicou o tempo e a atención necesaria para solucionar as súas dúbidas sobre
calquera dos produtos sobre os que poden versar as recomendacións.
Así mesmo o CLIENTE manifesta que foi informado con carácter previo por parte do BANCO acerca de todos aqueles aspectos
do Contrato sobre os que requiriu algunha aclaración e declara que os comprendeu, e responsabilízase da veracidade dos datos
comunicados ao BANCO.
Igualmente, recoñece que recibiu o documento correspondente á política de mellor execución que rexe a actuación do BBVA,
o resumo da súa política de xestión de conflitos de interese, ambas as dúas dispoñibles tamén a través da web do Banco, e a
información sobre incentivos relacionados co servizo que se lle prové.
O CLIENTE recoñece que foi sometido polo BANCO a unha avaliación de idoneidade sobre o servizo de asesoramento prestado
en prol de determinar a idoneidade do servizo ao seu perfil, achegando a información necesaria sobre os seus coñecementos e
experiencia investidora, situación financeira e obxectivos de investimento, da que lle foi entregada unha copia debidamente asinada.
As partes intervenientes, cunha única sinatura estampada na presente páxina, prestan a súa conformidade e aprobación á totalidade
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do presente Contrato, nos termos, condicións e responsabilidades que se establecen nel, e en proba diso e para cumprimento do
convido asínano por duplicado.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Recibín/Recibimos un exemplar das Condicións Xerais
Versión 6/2016, así como da Tarifa de Comisións,
Condicións e Gastos e
Normas de Valoración aplicables.
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Por poder,

O/OS TITULAR/ES
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