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Resum

Resum
Si ja és inversor
o bé si s’està
plantejant
invertir en
instruments
financers,
aquesta Guia
és per a vostè.

La complexitat i sofisticació actuals dels
mercats financers ha donat lloc a l’aprovació
d’una nova normativa a nivell europeu, que
té com a objectiu principal millorar la protecció dels inversors minoristes, és a dir, dels
que, com vostè, no inverteixen de manera
professional.
Aquesta nova normativa, coneguda com a
MiFID, trasllada a la legislació espanyola canvis importants pel que fa a relació entre inversors i entitats financeres.
Quan vostè es dirigeixi a una entitat financera per invertir en productes com ara accions,
fons d’inversió, renda fixa o derivats, es trobarà que la seva entitat:
- Li sol·licitarà informació per conèixer-lo millor i, així, poder-lo ajudar a prendre decisions d’inversió i prestar-li els serveis més adequats.
- Només li oferirà productes que consideri que
són adients per a vostè, tenint en compte els
seus coneixements i experiència per valorarne correctament la naturalesa i els riscos.
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- Quan li proporcioni assessorament personalitzat o gestioni la
seva cartera, s’assegurarà que el
servei s’adapta als seus coneixements, experiència, objectius i
situació financera.
- Li facilitarà més informació
abans, durant i després d’efectuar la inversió. Rebrà informació
més completa sobre els riscos que
assumeix i sobre les comissions i
despeses directes o indirectes.
- En executar les seves ordres,
mirarà d’obtenir el millor resultat possible per a vostè.

Resum

Perquè la nova normativa funcioni, vostè, com a inversor, ha
d’assumir un paper actiu a l’hora
d’efectuar una inversió i un consum financer responsables.
Acostumi’s a buscar, demanar i
llegir amb criteri la informació
que li proporcionarà l’entitat per
ajudar-lo a prendre decisions
d’inversió.
I recordi que com més bé el conegui la seva entitat, millor serà
el servei que podrà prestar-li.

En aquesta Guia hi descobrirà les novetats en el tracte
diari amb la seva entitat financera, seguint totes les
fases del procés d’inversió.
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La millor protecció
de l’inversor en la MiFID
Aquesta Guia li presenta els canvis que ha
motivat una nova normativa europea, que té
com a objectiu principal millorar la protecció
dels inversors minoristes. Es tracta de la Di·
rectriu de Mercats i Instruments Financers,
més coneguda per les sigles en anglès, MiFID.
Aquesta normativa s’ha traslladat a la legislació espanyola a través de la Llei 47/2007 i el
Reial Decret 217/2008.
Pensi en els productes financers que té. És
probable que tingui un o diversos comptes
corrents, algun préstec (com ara la hipoteca de
casa), una targeta de crèdit, potser té algunes
accions, un fons d’inversió, alguna o més d’una
assegurança, potser un pla de pensions...
Aquest nova normativa només s’aplica a alguns d’aquests productes, com ara les accions,
els valors de renda fixa, els fons d’inversió i
el derivats (productes MiFID). No s’aplica als
productes bancaris (per exemple, dipòsits o
préstecs), ni a les assegurances. Sobre els productes MiFID, la seva entitat financera podrà

O

Els seus drets com a inversor.

Descobreixi la protecció que li proporciona la MiFID

oferir-li serveis d’inversió com ara
la compra/venda, l’assessorament
d’inversions o la gestió de la seva
cartera.
El grau de protecció s’estableix
en funció de la complexitat dels
productes i serveis que l’entitat li
ofereixi o que vostè sol·liciti i de
la seva capacitat per entendre’n la
naturalesa i assumir-ne els riscos.
Per millorar la protecció de l’inversor, la nova normativa reforça
tres principis bàsics que les entitats financeres han de complir en
prestar-li serveis d’inversió:
- Actuar amb honestedat, impar·
cialitat i professionalitat, mirant
pel millor interès dels seus clients.

La millor protecció de
l’inversor en la MiFID

Aquest principi el protegeix en
contractar instruments financers
amb una entitat financera que,
per ser professional, es troba en
una posició d’avantatge respecte
vostè.
- Proporcionar informació impar·
cial, clara i no enganyosa als clients. Això l’ajudarà a entendre els
productes i serveis d’inversió i a
prendre decisions informades.
- Prestar serveis i oferir productes
tenint en compte les circumstàn·
cies personals dels clients. Amb
això es pretén evitar que vostè
contracti productes o serveis que
no s’ajusten al seu perfil o que no
satisfan les seves necessitats o expectatives.

Per millorar la protecció dels inversors, la nova
normativa mira que comptin amb tota la informació
necessària per entendre els riscos que comporten
els productes i serveis d’inversió que volen
contractar.
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ABANS D’INVERTIR
Normalment,
la seva entitat
el classificarà
com a inversor
minorista.

La seva entitat
li sol·licitarà
informació segons
el producte i el
servei que li hagi
de prestar.

La seva entitat
li facilitarà
informació
per ajudar-lo a
prendre decisions
d’inversió.

Tipus d’informació:
Tipus de clients:
- Minoristes
- Professionals

Tipus de serveis
- Compra/venda
- Assessorament
- Gestió de carteres

								
L’entitat ha de:
- Evitar perjudicar-lo per conflictes d’interès
- Custodiar les seves inversions.
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- Publicitat
- L’entitat i els serveis qu
ofereix
- Productes
- Costos i despeses
- Termes dels contractes

EN TOT
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La millor protecció de
l’inversor en la MiFID

DURANT LA INVERSIÓ I DESPRÉS
L’entitat gestionarà
la seva ordre
ràpidament i en
els millors termes
possibles per a vostè.

ue

- Gestió d’ordres
- Millor execució

L’entitat li confirmarà
l’execució de les ordres
i li remetrà informació
periòdica sobre les seves
inversions.

Informes a clients

MOMENT
- Informar-lo sobre els fons de garantia en cas 				
d’insolvència.
- Atendre les seves reclamacions.

O

O1 Abans
d’invertir

INVERSOR O
MINORISTA?
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Normalment,
la seva entitat
el classificarà
com a
inversor
minorista.
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Abans
d’invertir

1.1

Quin tipus de
client és?

Si vostè ja és client d’un intermediari financer,
segurament ja ha rebut una carta on se li comunica la seva condició de client minorista.
Aquesta és la categoria en què es troben la
majoria dels inversors particulars.
La seva classificació com a minorista es deriva de la necessitat d’establir diferents mecanismes de protecció en funció de la tipologia dels clients, ja que no tots són iguals i,
per tant, no tots necessiten el mateix grau de
protecció.
Els clients minoristes són els que tenen menys
coneixements i experiència en els mercats financers. Com a client minorista, rebrà el
grau de protecció més alt. Els clients amb
més coneixements i experiència (clients professionals) reben menys protecció perquè tenen més capacitat per entendre la naturalesa
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i els riscos dels mercats, dels productes i dels serveis d’inversió.
Són clients professionals els
bancs, els governs, els fons de
pensions, les grans companyies
i, de manera excepcional, alguns
inversors particulars.
Què passa si vostè sol·licita (o la
seva entitat li proposa) de ser trac·
tat com a client professional?
En circumstàncies determinades,
pot interessar-li passar a la categoria de client professional.
Per exemple, si vol accedir a productes no disponibles per a clients minoristes o si vol fer-se client d’una entitat que només opera amb professionals.
Per fer-ho:
- Cal que ho sol·liciti expressament a la seva entitat i que
- Compleixi determinades condicions (com a mínim dues) re-
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latives a la freqüència i al volum
d’operacions que efectua, al valor
de la seva cartera i a la seva experiència professional en els mercats.
Si ho fa, renuncia a part de la protecció que ofereix la MiFID i per
això cal que se senti còmode amb
aquest nivell de protecció menor
i que estigui segur que és capaç
d’adoptar les seves pròpies decisions d’inversió i de valorar adequadament els riscos en què incorre.
Abans de considerar-lo professional, la seva entitat s’ha d’assegurar que aquesta categoria és
adequada per a vostè. A més, li
explicarà les conseqüències que
implica, d’entre les quals hi ha el
fet que rebrà menys informació i
advertències.

Els inversors
minoristes reben més
protecció que els
professionals.
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Descobreixi la protecció que li proporciona la MiFID

1.2

Quin tipus de
serveis pot rebre?

La seva entitat li sol·licitarà
informació segons el
producte i el servei que li
hagi de prestar.
Vostè pot contractar amb la seva
entitat un o diversos dels serveis
d’inversió següents:
- Compra i venda de productes
financers. L’entitat tramita les seves ordres.
- Assessorament d’inversió. L’entitat li proporciona recomanacions
personalitzades d’inversió.

Abans
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- Gestió de carteres. L’entitat gestiona les seves inversions.
Quin tipus d’informació li sol·
licitarà la seva entitat? Per què
se’m fan tantes preguntes, i en
alguns casos, tan personals?
Un dels canvis més importants
que apreciarà quan decideixi invertir és la informació que li sol·
licitarà l’entitat.
És possible que li pregunti si sap
com funciona un determinat producte, si l’ha comprat abans, quin
és el seu grau de coneixement
dels mercats financers, quins objectius té en invertir, quin risc
està disposat a assumir o fins i tot
quins són els seus ingressos, despeses, patrimoni i deutes.

Les entitats han de sol·licitar-li informació
per conèixer-lo millor i, així, poder-lo ajudar a
prendre decisions d’inversió i prestar-li els serveis
més adequats.
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Vegem les situacions que es poden plantejar en invertir en productes financers i els diferents
graus de protecció que s’apliquen
en cada cas.
Compra i venda de productes fi·
nancers
La seva entitat només li oferirà els
productes que consideri adients
per a vostè. Per fer-ho, li demanarà

informació sobre els seus coneixements i experiència prèvia en els
mercats financers, amb la finalitat
d’assegurar-se que vostè és capaç
de comprendre la naturalesa i els
riscos d’aquests productes financers que se li ofereixen.
El conjunt de preguntes que li faran per determinar si un producte és adient per a vostè o no es
denomina test de conveniència.

El test de conveniència mira de valorar els seus coneixement i la
seva experiència. Per dur-lo a terme li formularan preguntes sobre:
- Els tipus de productes i serveis amb què està familiaritzat.
- La naturalesa, freqüència, volum i període en què ha operat
prèviament.
- El seu nivell d’estudis i la seva professió actual o anterior.
En cas que ja sigui client de l’entitat en qüestió, és possible que ja
disposi d’aquesta informació i que no necessiti demanar-l’hi una altra
vegada.
L’entitat l’ha d’informar del resultat del test de conveniència. Si
vostè no proporciona la informació necessària, haurà de comunicar
a l’entitat que no ha pogut complir la seva obligació, tot i que podrà
igualment executar l’ordre.
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No obstant això, si sol·licita la
compra d’un producte complex,
la seva entitat també s’ha d’assegurar que el producte és adequat
per a vostè per mitjà del test de
conveniència.
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Només quan vostè prengui la iniciativa de contractar un producte
que es consideri no complex, l’entitat l’advertirà que no té l’obligació de valorar si el producte és
adient per vostè o no i executarà
l’ordre de compra. Aquest supòsit
es denomina només execució.

Abans
d’invertir
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Assessorament d’inversions
L’assessorament d’inversions és
la realització de recomanacions
personalitzades, ja sigui de manera puntual o continuada. En
assessorar-lo, la seva entitat ha de
recomanar-li els productes que
s’ajustin millor a la seva situació

personal i per fer-ho caldrà que
analitzi els seus coneixements i
experiència prèvies, així com els
seus objectius d’inversió i la seva
situació financera.
El conjunt de preguntes que li faran per obtenir aquesta informació s’anomena test d’idoneïtat.

El Test d’idoneïtat pretén assegurar que les recomanacions
personalitzades que li faci la seva entitat siguin les més adients per
a vostè, tenint en compte la seva situació particular. Li formularan
preguntes sobre:
- Els seus coneixements i experiència prèvies (test de conveniència).
- La seva situació financera, que es podrà analitzar amb informació
sobre:
• La seva font d’ingressos i el seu nivell d’ingressos regulars.
• El seu patrimoni, inclosos actius i passius financers, inversions,
immobles, liquiditat...
• Les seves despeses i pagaments periòdics.
- Els seus objectius d’inversió, que es podran determinar a partir de
preguntes sobre:
• El temps que vol mantenir la inversió proposada.
• El seu perfil i preferència pel risc.
Si vostè no proporciona la informació necessària perquè es
pugui avaluar l’idoneïtat, l’entitat no podrà prestar-li el servei
d’assessorament.
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Fins ara, qualsevol persona
o entitat podia prestar asses·
sorament d’inversions sense
necessitat d’autorització. Amb
la nova normativa, aquest servei només el poden prestar
entitats autoritzades. Les entitats que ja el prestaven, tenen
temps fins a febrer de 2009 per
sol·licitar l’autorització i la inscripció al registre de la CNMV.
Aquesta mesura pretén augmentar el control d’aquesta
activitat per tal de millorar
la qualitat d’un servei que els
inversors sol·liciten cada vegada més.
Gestió de carteres
En contractar la gestió de la seva
cartera, vostè delega a l’entitat la
selecció de productes, la presa de

Abans
d’invertir
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decisions d’inversió i l’execució
d’operacions per compte seu. En
aquest cas, igual que en l’assessorament, l’entitat s’ha d’assegurar
que el servei s’adequa als seus coneixements i experiència, objectius i situació financera. Per tant,
haurà d’efectuar, també, el test
d’idoneïtat.
De la mateixa manera, si l’entitat no disposa de la informació
necessària per completar el test
d’idoneïtat, no li podrà prestar el
servei.

El grau de protecció
depèn de la
complexitat dels
productes i serveis
que ofereix l’entitat
o que vostè sol·licita
i de la seva capacitat
com a inversor per
comprendre’n la
naturalesa i els riscos.

17

O1 Abans
d’invertir

Prestació de serv
El diagrama i els exemples pràctics següents resumeixen les diferents situacions que es poden
produir quan vostè es dirigeix a
la seva entitat financera per contractar un servei d’inversió sobre
productes MiFID.

Compra-venda
de productes
financers
Iniciativa del client?
N0

SI

Producte
complex?
N0

SI

TEST DE
CONVENIÈNCIA

Només
execució

Exemple de només execució:
Vostè es dirigeix a la seva sucursal i
sol·licita la subscripció d’una Lletra
del Tresor
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veis d’inversió sobre productes MiFID
Assessorament
d’inversions

Gestió de
carteres

TEST D’IDONEÏTAT

Coneixements i
experiència:

Situació
financera:

Objectius
d’inversió:

- Freqüència
i volum
d’operacions

- Ingressos
i despeses
regulars.

- Durada
prevista.

- Estudis i
professió

- Patrimoni

- Perfil de risc.
- Finalitat

Exemple test
d’idoneïtat:
Vostè disposa
d’estalvis i els
vol invertir. Es
dirigeix a la
seva sucursal
i sol·licita que
li recomanin
el producte
que encaixa
amb els seus
objectius i
circumstàncies
personals.

Exemple test de conveniència:
Vostè es dirigeix a la seva sucursal per informar-se d’un nou fons arran
d’haver rebut una trucada de l’oficina on se li oferia aquest nou fons.
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1.3

Quin tipus
d’informació rebrà?

La seva entitat li
facilitarà informació
per ajudar-lo a
prendre decisions
d’inversió
Tota la informació que rebi ha de
ser “imparcial, clara i no enga·
nyosa”, tant pel que fa als continguts com a la forma en què se li
presenti.

Publicitat
La creixent varietat de productes,
la seva complexitat i el fet que
hi hagi més competència entre
les entitats, fan que la publicitat
tingui una gran influència en els
inversors. No obstant això, cal
que tingui en compte que no ha
de prendre mai una decisió d’inversió basant-se només en la publicitat.
Amb la nova normativa, la publicitat ha de ser imparcial, clara i no
enganyosa per evitar que indueixi
a la confusió o que creï expectatives poc realistes. A més, la publicitat ha de ser clarament identificable com el que és.
Informació sobre l’empresa i els
serveis que ofereix
Si encara no és client d’un intermediari financer i vol ser-ho, perquè
pugui triar l’intermediari que més
li convé, en apropar-se a l’entitat

2O
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l’han d’informar sobre la pròpia
empresa i els serveis que presta,
per tal de poder entendre’n la naturalesa i els riscos.
També li han de facilitar les dades
que li permetin comprovar que
l’entitat està inscrita a la CNMV
i autoritzada per prestar el servei
que ofereix.
Informació sobre els productes
A més, quan decideixi contractar
un producte financer, per tal que
pugui decidir si s’ajusta a les seves necessitats, l’entitat li ha de
proporcionar, amb tots els detalls
que calgui, informació sobre la
naturalesa i els riscos del producte en qüestió.

Abans
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Informació sobre costos i
despeses
Abans de contractar un producte o un servei d’inversió també
rebrà informació detallada sobre
les despeses i els costos directes i
indirectes que hi intervenen.
Termes dels contractes
Si vostè és un nou client minorista, cal que subscrigui amb l’entitat
un contracte que reguli els drets i
les obligacions d’ambdues parts
en la prestació del servei d’inversió. Si li presten el servei d’assessorament d’inversions no cal cap
contracte. Amb la constància per
escrit o fefaent de la recomanació
personalitzada ja n’hi ha prou.

La seva entitat li ha de facilitar tota aquest informació
amb prou antelació perquè pugui llegir-la i comprendre-la i,
d’aquesta manera, poder prendre una decisió meditada,
sense precipitació i sense estar sota pressió.

21
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L’entitat
gestionarà
la seva ordre
ràpidament i
en els millors
termes possibles
per a vostè.

Durant la inversió
i després

O2

Durant la inversió
i després

2.1

Què passa quan dóna una
ordre a una entitat?

Com es gestiona la seva ordre?
Quan vostè ordena la compra o la venda d’un
producte financer, l’entitat ha d’executar la
seva ordre de manera ràpida i seqüencial, és
a dir, el més aviat possible i en l’ordre en què
l’ha rebut.
L’entitat l’ha d’informar en cas de trobar-se
amb alguna dificultat que impedeixi l’execució de la seva ordre.
Què és la “millor execució”?
Per concloure la compra o la venda, la seva entitat ha d’executar l’ordre mirant d’aconseguir
el millor resultat possible per a vostè. Això és
el que s’anomena “millor execució”.
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Amb aquesta finalitat, l’entitat ha
d’identificar els centres de negociació més adequats (borses de valors, altres sistemes organitzats o
entitats especialitzades), tenint en
compte una sèrie de factors com
ara el preu, els costos, la rapidesa
i la probabilitat d’execució.
D’entre aquests factors, els més
importants per a vostè, com a
client minorista, són el preu i els
costos totals d’execució, és a dir,
la quantitat total que haurà de
pagar (o que rebrà) per l’operació,
inclosos el preu, totes les despeses i comissions d’execució, compensació i liquidació, així com les
que puguin ser abonades a altres
intermediaris que intervinguin
en l’operació.
Abans d’ocupar-se de la seva ordre,
l’entitat l’ha d’haver informat i ha
d’haver obtingut el seu consentiment a la seva política d’execució.
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Si vostè creu que la seva ordre
no s’ha executat en els millors
termes possibles, pot sol·licitar a
l’entitat que li justifiqui que l’execució s’ha fet d’acord amb la seva
política d’execució.
En cas que vostè doni instruccions
específiques a l’entitat sobre com
vol que s’executi l’ordre en qüestió,
aquestes instruccions tindran prioritat sobre la política d’execució que
tingui establerta. Per exemple, si
en la seva ordre vostè especifica el
mercat on vol que s’executi, l’entitat
s’ha d’ajustar a la seva petició, encara que això impliqui perdre l’oportunitat d’aconseguir un preu millor
en un altre centre de negociació.

Com a minorista,
l’interessa sobretot el
preu i els costos totals
d’execució. Si creu que
la seva ordre no s’ha
executat en els millors
termes possibles, pot
demanar explicacions
a l’entitat.
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2.2

Quin tipus
d’informació rebrà?

L’entitat li confirmarà
l’execució de les
ordres i li remetrà
informació periòdica
sobre les seves
inversions.
La seva entitat li ha de proporcionar la informació mínima necessària perquè vostè pugui seguir
l’evolució de les seves inversions.
En cas de compra o de venda de
productes financers, un cop exe-

Durant la inversió
i després

O2

cutada l’ordre, rebrà una confirmació amb informació sobre
les condicions en què s’ha dut a
terme (import, data, hora, mercat
on s’ha executat, centre i condicions per a la liquidació i desglossament de totes les comissions
i despeses, directes i indirectes,
que s’han aplicat).
En cas que hagi contractat la gestió de la seva cartera, l’entitat li
ha de remetre informació periòdica sobre la composició i valoració de les seves inversions, els
rendiments i la quantitat total de
comissions i despeses que s’han
aplicat en el període.

L’entitat li ha de notificar, amb prou antelació, els
canvis importants en la informació proporcionada,
per tal que vostè pugui actuar a temps, si ho
considera necessari.
És convenient que conservi la documentació que
rep de l’entitat.
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La seva entitat
evitarà perjudicarlo per conflictes
d’interès,
custodiarà les
seves inversions,
l’informarà
sobre els fons
de garantia en
cas d’insolvència
i es farà càrrec
de les seves
reclamacions.

En tot
moment
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En tot
moment

La seva entitat s’ha d’organitzar i disposar dels
mitjans que li permetin complir les seves obligacions i ha d’actuar de manera “honesta, imparcial, professional i en el millor interès del
client”. Com a inversor minorista, els aspectes
que segurament li interessaran més són:

3.1

Conflictos d’interès
Conflictes
de interés

La gamma d’activitats que desenvolupen les
entitats financeres és cada cop més àmplia.
Això fa possible l’aparició de conflictes, tant
entre els interessos de les entitats i dels seus
clients com entre els dels mateixos clients.
La seva entitat ha d’establir mesures per evitar que aquests conflictes el perjudiquin. A
més, cal que posi a la seva disposició la política que hagi definit per gestionar els conflictes d’interès i per prevenir-ne els possibles
perjudicis.

27

tot
O3 Enmoment

3.2

Custòdia
de les inversions

En iniciar-se la relació, l’entitat
l’ha d’informar dels mecanismes
de protecció que té a la seva disposició per al dipòsit i custòdia
dels seus instruments financers i
efectiu. De totes maneres, aquest
servei s’ha de formalitzar en un
contracte que reguli els drets i les
obligacions de les parts.
La salvaguarda i custòdia dels
seus instruments financers i efectiu exigeix que els seus valors i
els de la resta de clients estiguin
sempre identificats i separats dels
que pertanyen a l’entitat.
L’entitat que custodiï les seves
inversions li enviarà informació
sobre el seu estat, com a mínim,
un cop l’any.
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3.3

Fons de garantia
en cas d’insolvència

En cas que no pugui recuperar l’efectiu o els instruments
financers que hagi confiat a
la seva entitat financera per
insolvència d’aquesta, podrà
sol·licitar la compensació del
fons a què es trobi adherida.
Normalment, la cobertura arriba a un màxim de 100.000 euros
per inversor.
En iniciar-se la relació, l’entitat financera l’ha d’informar
del fons de garan-
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tia o compensació a què es troba
adherida.
Consulti el fullet sobre el
“Fons de Garantia d’Inversions
(FOGAIN)”disponible al nostre
web www.cnmv.es

3.4

Atenció de les seves
reclamacions

Si té alguna queixa per mal funcionament, demora o manca d’atenció o si se sent perjudicat per l’actuació de la seva entitat financera,
pot reclamar.

En tot
moment
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PRIMER PAS.
Presentació de la reclamació al
Servei d’Atenció al Client o al
Defensor del Client de l’entitat.
La seva entitat ha de fer-se càrrec i resoldre les seves queixes i
reclamacions de manera ràpida
i raonable, d’acord amb el procediment que hagi publicat. També
ha de mantenir evidència de cada
reclamació i de les mesures que
s’hagin adoptat per resoldre-les.
Pot obtenir informació sobre el
Departament d’Atenció al Client
de cada entitat als registres de la
CNMV, als quals es pot accedir a través del nostre web. www.cnmv.es.
Per assegurar una correcta atenció de les reclamacions, les entitats han de mantenir un registre
de tots els serveis i operacions
que efectuïn durant un període
mínim de cinc anys.
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Pel que fa als contractes amb els
clients, cal que els mantingui com
a mínim mentre duri la relació.
Cal que vostè també conservi els
contractes que signi i, en general,
tota la documentació que rebi de
l’entitat sobre les operacions que
efectuï.
SEGON PAS.
Presentació de la reclamació a
l’Oficina d’Atenció a l’Inversor
de la CNMV.
Si no rep resposta per part de
l’entitat en el termini de dos mesos o si la resposta rebuda no li és
satisfactòria, pot dirigir-se a l’Ofi·
cina d’Atenció a l’Inversor de la
CNMV, que s’encarrega d’atendre
les consultes, queixes i reclamacions dels inversors de manera ràpida i gratuïta.
Consulti el fullet “Com reclamar en
l’àmbit dels Serveis Financers” disponible al nostre web www.cnmv.es

3O
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Conclusions

Conclusions
Un dels objectius principals d’aquesta nova
normativa és millorar la protecció de l’inversor minorista. Per fer-ho, mira d’assegurar
que els inversors comptin amb tota la informació necessària per prendre les seves decisions i comprendre la naturalesa i els riscos
dels productes i serveis d’inversió.
Per tal que les noves exigències funcionin, els inversors
han de ser conscients del seu
paper a l’hora d’efectuar una
inversió i consum financer
responsables.
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Abans de contractar productes o
serveis d’inversió, recordi:
- Asseguri’s de contractar-los amb
entitats autoritzades. Abans d’invertir o de contractar qualsevol
servei comprovi que l’entitat
està inscrita a la CNMV i autoritzada per prestar el servei que
ofereix.
- Sol·liciti la informació per es·
crit, (o en un suport que pugui
conservar), tant de les característiques, riscos i costos dels productes o serveis que li ofereixin, com
de les recomanacions d’inversió
que li facin.

Conclusions

- Llegeixi atentament la infor·
mació i si té dubtes, resolgui’ls.
No signi cap document sense
aclarir abans tots els dubtes que
tingui, ni quan entengui que alguna clàusula no respon a la realitat o que el pot perjudicar.
- Prengui’s el temps que necessi·
ti. La seva entitat li ha de facilitar
la informació amb prou antelació
perquè vostè pugui decidir amb
coneixement, sense precipitació i
sense estar sota pressió.
- Conservi la documentació. Li
permetrà controlar i seguir millor les seves inversions i, en cas
que hi hagi algun problema, reclamar.
- Com més bé el conegui la seva
entitat, millor serà el servei que
podrà prestar-li. La seva entitat
li sol·licitarà informació per assegurar-se que li ofereix els productes i serveis que més li convenen.
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Aquesta Guia té la finalitat d’informar el públic de les novetats normatives en
matèria de protecció dels inversors minoristes derivades de la MiFID i incorporades a la normativa espanyola. Per la seva naturalesa genèrica i divulgativa,
no pot constituir un suport per a interpretacions jurídiques posteriors, i és la
normativa en vigor l’única font a aquest efecte.
Pot consultar els textos legals a través del nostre web www.cnmv.es.
Si té algun dubte sobre el contingut d’aquesta Guia o necessita informació sobre els mercats d’instruments financers pot dirigir-se a l’Oficina d’Atenció a
l’Inversor de la CNMV:

Oficina d’Atenció a l’Inversor

902 149 200
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
C/ Edison, 4 28006 Madrid · Fax 91 585 17 01
Passeig de Gràcia, 19. 08007 Barcelona · Fax 93 304 73 10

inversores@cnmv.es
HORARI D’ATENCIÓ 9:00 – 19:00, de dilluns a divendres

www.cnmv.es
A més, pot obtenir informació addicional sobre la MiFID i la normativa espanyola que la recull consultant el document “Preguntes i respostes sobre
els efectes pràctics de la MiFID per als inversors minoristes”, que trobarà al
web www.cnmv.es.

Guies de l’inversor de la CNMV
Títols publicats:

Què ha de saber de....protecció de l’inversor: serveis de
reclamacions
Què ha de saber de....els fons d’inversió i la inversió
col·lectiva
Què ha de saber de....opcions i futurs
Què ha de saber de....les ordres de valors
Què ha de saber de....els drets i les responsabilitats de
l’accionista
Què ha de saber de....els productes de renda fixa
Què ha de saber de....les paradetes financeres
Què ha de saber de....les empreses de serveis d’inversió

www.cnmv.es
www.cesr.eu

