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Resumo

Resumo
Se xa é
investidor ou se
está planeando
investir en
instrumentos
financeiros,
esta Guía é
para vostede.

A maior complexidade e sofisticación dos
mercados financeiros deu lugar á aprobación dunha nova normativa a nivel europeo
cuxo principal obxectivo é mellorar a protección dos investidores polo miúdo, é dicir,
dos que como vostede non invisten de forma profesional.
Esta nova normativa, coñecida como MiFID,
traslada á lexislación española cambios importantes na relación entre investidores e
entidades financeiras.
Cando vostede acuda a unha entidade financeira para investir en produtos como accións,
fondos de investimento, renda fixa ou derivados, encontrará que a súa entidade:
- Lle solicitará información para coñecelo o
mellor posible e así poder axudalo a tomar
as súas decisións de investimento e prestarlle os servizos máis adecuados.
- Só lle ofrecerá os produtos que considere adecuados para vostede, tendo en conta os seus
coñecementos e a súa experiencia para valorar
correctamente a súa natureza e riscos.
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- Cando lle proporcione asesoramento personalizado ou xestione
a súa carteira, asegurarase de que
o servizo é acorde cos seus coñecementos, experiencia, obxectivos
e situación financeira.
- Facilitaralle a mellor información
antes, durante e despois de realizar
o investimento. Recibirá información máis completa sobre os riscos
que asume e as comisións e gastos
directos e indirectos.
- Ao executar as súas ordes, tratará de obter o mellor resultado
posible para vostede.

Resumo

Para que a nova normativa funcione, vostede, como investidor, debe
asumir un papel activo á hora de
realizar un investimento e consumo financeiro responsables.
Afágase a buscar, demandar e ler
con criterio a información que
lle subministrará a súa entidade
para axudalo a tomar decisións
de investimento.
E lembre, canto mellor o coñeza
a súa entidade, mellor servizo lle
poderá prestar.

Nesta Guía descubrirá as innovacións no trato diario
coa súa entidade financeira seguindo cada unha das
fases do proceso de investimento.
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A mellor protección
do investidor na MiFID
Esta Guía preséntalle os cambios motivados por
unha nova normativa europea cuxo principal
obxectivo é mellorar a protección dos investidores polo miúdo, a Directiva de Mercados de
Instrumentos Financeiros, máis coñecida polas súas siglas en inglés, MiFID. Esta normativa
trasladouse á lexislación española mediante a
Lei 47/2007 e o Real decreto 217/2008.
Pense nos produtos financeiros que ten. Probablemente terá unha ou varias contas correntes,
algún préstamo (como a hipoteca da súa casa),
unha tarxeta de crédito, quizais algunhas accións, un fondo de investimento, un ou máis
seguros, talvez un plan de pensións.
Esta nova normativa só se aplica a algúns destes produtos, como as accións, os valores de
renda fixa, os fondos de investimento e os derivados (produtos MiFID). Non se aplica aos
produtos bancarios (por exemplo os depósitos
ou os préstamos), nin aos seguros. Sobre os produtos MiFID, a súa entidade financeira poderá
ofrecerlle servizos de investimento tales como a
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compra/venda, o asesoramento de
investimentos ou a xestión da súa
carteira.
O grao de protección establécese
en función da complexidade dos
produtos e servizos que a entidade
lle ofreza ou vostede solicite e da
súa capacidade para comprender e
asumir a súa natureza e riscos.
Para mellorar a protección do investidor, a nova normativa reforza
tres principios básicos que deben
cumprir as entidades financeiras
cando lle prestan servizos de investimento:
- Actuar de forma honesta, imparcial e profesional, no mellor interese dos seus clientes. Este princi-

A mellor protección do
investidor na MiFID

pio protéxeo cando contrata cunha
entidade financeira que, como profesional, está nunha posición de
vantaxe respecto a vostede.
- Proporcionarlle información imparcial, clara e non enganosa aos
seus clientes. Isto axudarao a comprender os produtos e servizos de
investimento e a tomar decisións
informadas.
- Prestar servizos e ofrecer produtos tendo en conta as circunstancias persoais dos clientes. Con isto
preténdese evitar que vostede
contrate produtos ou servizos non
axustados ao seu perfil ou que non
satisfagan as súas necesidades ou
expectativas.

Para mellorar a protección dos investidores, a
nova normativa trata de que conten con toda a
información necesaria para comprender os riscos
dos produtos e servizos de investimento que vaian
contratar.

O

A mellor protección do
investidor na MiFID

ANTES DE INVESTIR
A súa entidade
clasificarao
normalmente
como investidor
polo miúdo.

A súa entidade
solicitaralle
información
segundo o produto
e o servizo que lle
vaia prestar.

A súa entidade
facilitaralle
información para
axudalo a tomar as
súas decisións de
investimento.

Tipo de información:
Tipos de clientes:
- Polo miúdo
- Profesionais

Tipos de servizos
- Compra/venda
- Asesoramento
- Xestión de carteiras

								
A súa entidade deberá:
- Evitar prexudicalo por conflitos de interese.
- Custodiar os seus investimentos.
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- Publicidade
- A entidade e os 		
seus servizos
- Produtos
- Custos e gastos
- Termos dos contratos
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DURANTE E DESPOIS DO INVESTIMENTO
A súa entidade
xestionará a súa orde
rapidamente e nos
mellores termos para
vostede.

- Xestión de ordes
- Mellor execución

A súa entidade
confirmaralle a execución
das súas ordes e remitiralle
información periódica sobre
os seus investimentos.

Informes a clientes

MOMENTO
- Informalo sobre os fondos de garantía en caso de 			
insolvencia.
- Atender as súas reclamacións.
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INVESTIDOR
POLO MIÚDO?
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A súa
entidade
clasificarao
normalmente
como
investidor
polo miúdo.
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1.1

Que tipo de cliente
é vostede?

Se vostede xa é cliente dun intermediario financeiro, recibiría unha carta na que lle comunican a súa condición de cliente polo miúdo.
Esta é a categoría na que se atopan a maioría
dos investidores particulares.
A súa clasificación como investidor polo miúdo vén dada pola necesidade de establecer
diferentes mecanismos de protección en función da tipoloxía dos clientes, xa que non
todos son iguais e polo tanto non todos necesitan o mesmo grao de protección.
Os clientes polo miúdo son aqueles con menos coñecementos e experiencia nos mercados financeiros. Como cliente polo miúdo,
recibirá o maior grao de protección. Os clientes con maior coñecemento e experiencia
(clientes profesionais) reciben menos protección xa que teñen máis capacidade para com-
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prender a natureza e riscos dos
mercados, produtos e servizos de
investimento.
Son clientes profesionais os bancos, gobernos, fondos de pensións,
grandes compañías e, de maneira
excepcional, algúns investidores
particulares.
Que ocorre se vostede solicita (ou
a súa entidade lle propón) ser tratado como profesional?
En determinadas circunstancias,
pódelle interesar pasar á categoría de cliente profesional. Por
exemplo, se desexa acceder a
produtos non dispoñibles para
clientes polo miúdo ou se quere
facerse cliente dunha entidade
que só opera con profesionais.
Para iso:
- Debe solicitarllo expresamente
á súa entidade e
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- Cumprir determinadas condicións
(polo menos dúas) relativas á frecuencia e ao volume de operacións que realiza, ao valor da súa carteira e á súa experiencia profesional nos mercados.
Se o fai, renunciará a parte da protección que ofrece a MiFID polo
que debe sentirse cómodo con ese
menor nivel de protección e estar
seguro de que é capaz de adoptar
as súas propias decisións de investimento e de valorar adecuadamente os riscos nos que incorra.
Antes de consideralo profesional,
a súa entidade debe asegurarse de
que esta categoría é adecuada para
vostede. Ademais explicaralle as
consecuencias que implica, entre
elas que recibirá menos información e advertencias.

Os investidores polo
miúdo reciben maior
protección ca os
profesionais.
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1.2

Que servizos
pode recibir?

A súa entidade solicitaralle
información segundo o
produto e o servizo que lle
vaia prestar.
Vostede pode contratar coa súa
entidade un ou varios dos seguintes servizos de investimento:
- Compra e venda de produtos financeiros. A entidade tramita as
súas ordes.
- Asesoramento de investimento.
A entidade dálle recomendacións
personalizadas de investimento.

Antes
de investir
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- Xestión de carteiras. A entidade
xestiona os seus investimentos.
Que información lle solicitará
a súa entidade? A que veñen
tantas preguntas e, nalgúns casos, tan persoais?
Un dos cambios máis importantes que apreciará cando decida
investir é a información que lle
solicitará a súa entidade.
É posible que lle pregunte se
sabe como funciona tal ou cal
produto, se o comprou antes, cal
é o seu grao de coñecemento dos
mercados financeiros, cal é o seu
obxectivo ao investir, canto risco
está disposto a asumir ou incluso
cales son os seus ingresos, gastos,
patrimonio e débedas.

As entidades deben solicitarlle información para
coñecelo o mellor posible e así podelo axudar a
tomar as decisións de investimento e prestarlle
os servizos máis axeitados para vostede.
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Vexamos as situacións que se poden presentar ao investir en produtos financeiros e os diferentes
graos de protección que se aplican a cada caso.
Compra e venda de produtos financeiros
A súa entidade só lle ofrecerá
os produtos que considere adecuados para vostede. Para iso

pediralle información sobre os
seus coñecementos e experiencia
previa nos mercados financeiros
co fin asegurarse que vostede é
capaz de comprender a natureza e riscos dos produtos que lle
ofrece.
O conxunto de preguntas que lle
farán para determinar se un produto é adecuado para vostede denomínase test de conveniencia.

O Test de conveniencia trata de valorar os seus coñecementos e
experiencia. Para iso faranlle preguntas sobre:
- Os tipos de produtos e servizos cos que vostede está
familiarizado.
- A natureza, frecuencia, volume e período no que vostede operou
previamente.
- O seu nivel de estudos e a súa profesión actual ou anterior.
Se vostede xa fose cliente, pode ocorrer que a entidade xa dispoña
desa información e non precise pedirlla de novo.
A entidade debe informalo do resultado do test de conveniencia.
Se vostede non lle proporciona a información necesaria, débeno
advertir de que non puido cumprir coa súa obriga, aínda que poderá
executar a súa orde.
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Só cando vostede tome a iniciativa para contratar un produto
considerado non complexo, a súa
entidade advertirao de que non
ten obriga de valorar se o produto
é adecuado ou non para vostede e
executará a súa orde de compra.
Este suposto denomínase só execución.

Antes
de investir
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Asesoramento de investimentos
O asesoramento de investimentos é a realización de recomendacións personalizadas, xa sexa
de forma puntual ou continuada. Ao asesoralo a súa entidade
debe recomendarlle os produtos
que mellor se axusten á súa situ-

ación persoal, para o cal terá que
analizar os seus coñecementos e
experiencia previos así como os
seus obxectivos de investimento
e a súa situación financeira.
O conxunto de preguntas que lle
farán para obter esta información
chámase test de idoneidade.

O Test de idoneidade pretende asegurar que as recomendacións
personalizadas que lle faga a entidade sexan as máis adecuadas
para vostede tendo en conta a súa situación particular. Faranlle
preguntas sobre:
- Os seus coñecementos e experiencia previos (test de conveniencia).
- A súa situación financeira, que poderá ser analizada con información
sobre:
• A fonte e nivel dos seus ingresos regulares.
• O seu patrimonio, incluíndo activos e pasivos financeiros,
investimentos, inmobles, liquidez...
• Os seus gastos e pagos periódicos.
- Os seus obxectivos de investimento, que poderán ser determinados
con preguntas sobre:
• O tempo no que desexa manter o investimento proposto.
• O seu perfil e apetito polo risco.
Se vostede non proporciona a información necesaria para que
poidan avaliar a idoneidade, a súa entidade non poderá prestarlle
o servizo de asesoramento.
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Deica agora calquera persoa ou
entidade podía prestar asesoramento de investimentos
sen necesidade de autorización ningunha. Coa nova normativa, este servizo só poden
prestalo entidades autorizadas.
Os que xa o viñesen prestando dispoñen deica febreiro de
2009 para solicitar autorización e inscrición no Rexistro
da CNMV.
Esta medida pretende aumentar o control desta actividade
para mellorar a calidade dun
servizo que os investidores demandan cada vez máis.
Xestión de carteiras.
Cando contrate a xestión da súa
carteira, vostede está confiando
na entidade a selección de pro-

Antes
de investir
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dutos, a toma de decisións de
investimento e a execución de
operacións pola súa conta. Neste
caso, ao igual que no asesoramento, a entidade debe asegurarse
de que o servizo é adecuado aos
seus coñecementos e experiencia,
obxectivos e situación financeira.
Polo tanto, tamén, deberá efectuar o test de idoneidade.
Da mesma forma, se a entidade
non dispón da información necesaria para completar o test de
idoneidade non lle poderá prestar o servizo.

O grao de protección
depende da
complexidade dos
produtos e servizos
ofrecidos pola entidade
ou demandados por
vostede e da súa
capacidade como
investidor para
comprender a súa
natureza e riscos.
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Prestación de servizo
O seguinte diagrama e exemplos
prácticos resumen as diferentes
situacións que se poden dar cando vostede acode á súa entidade
financeira para contratar un servizo de investimento sobre produtos MiFID.

Compra-venda
de produtos
financeiros
Iniciativa do cliente?
N0N

SI

Produto
complexo?
N0N

SI

TEST DE
CONVENIENCIA

Só
execución

Exemplo só execución:
Vostede acode á súa sucursal e
solicita a subscrición dunha Letra do
Tesouro.
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os de investimento sobre produtos MiFID
Asesoramento
de
investimentos

Xestión de
carteiras

TEST DE IDONEIDADE

Coñecementos
e experiencia:

Situación
financeira:

Obxectivos de
investimento:

- Frecuencia
e volume de
operacións.

- Ingresos
e gastos
regulares.

- Duración
prevista.

- Estudos e
profesión.

- Patrimonio

- Perfil de risco.
- Finalidade

Exemplo Test
de idoneidade:
Vostede dispón
duns aforros
que desexa
investir.
Acode á súa
sucursal e
solicita que lle
recomenden
o produto que
encaixe cos
seus obxectivos
e circunstancias
persoais.

Exemplo Test de conveniencia:
Vostede acode á súa sucursal para informarse sobre un novo fondo xa que
recibiu unha chamada da oficina na que llo ofrecían.
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1.3

Que información
vai recibir?

A súa entidade
facilitaralle información
para axudalo a tomar
as súas decisións de
investimento
Toda a información que reciba
debe ser “imparcial, clara e non
enganosa” tanto no que se refire
ao seu contido como á forma na
que se lle presente.

Publicidade
A crecente variedade de produtos, a súa complexidade e a maior
competencia entre entidades, fan
que a publicidade teña grande
influencia nos investidores. Pero
teña en conta que nunca debe
tomar unha decisión de investimento baseándose só na publicidade.
Coa nova normativa, a publicidade debe ser imparcial, clara e non
enganosa para evitar que o induza a confusión ou lle cree expectativas pouco realistas. Ademais,
a publicidade debe ser claramente identificable como tal.
Información sobre a empresa e
os seus servizos
Se vostede aínda non é cliente dun
intermediario financeiro e pretende selo, para que poida elixir o intermediario que máis lle conveña,
ao achegarse á entidade, débeno

2O
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informar sobre a propia empresa
e os servizos que presta de modo
que lle axude a entender a súa natureza e riscos.
Tamén lle deben facilitar os datos
que lle permitan comprobar que
a entidade está inscrita na CNMV
e autorizada para prestar o servizo que lle ofrece.
Información sobre os
produtos
Ademais, cando vaia a contratar
un produto financeiro, para que
poida decidir se se axusta ás súas
necesidades, a súa entidade debe
proporcionarlle, co detalle que
sexa necesario, información sobre a súa natureza e riscos.

Antes
de investir
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Información sobre custos e gastos
Antes de contratar un produto ou
un servizo de investimento recibirá tamén información detallada
sobre os gastos e custos directos e
indirectos que soportará.
Termos dos contratos
Se vostede é un novo cliente polo
miúdo, deberá subscribir coa súa
entidade un contrato que regule
os dereitos e as obrigas dos dous
na prestación do servizo de investimento. Se lle prestan o servizo
de asesoramento de investimentos non é necesaria a sinatura dun
contrato, abonda coa constancia
escrita ou que faga fe da recomendación personalizada.

A súa entidade debe facilitarlle toda esta información
con suficiente antelación para que a poida ler e
comprender e así poida tomar unha decisión meditada,
sen precipitación nin baixo presión.
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A súa entidade
xestionará
a súa orde
rapidamente
e nos mellores
termos para
vostede.

Durante e despois do
investimento
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investimento

2.1

Que ocorre cando lle dá unha
orde a unha entidade?

Como se xestiona a súa orde?
Cando vostede ordena a compra ou a venda
dun produto financeiro, a entidade debe executar a súa orde de forma pronta e secuencial,
é dicir, o antes posible e na orde na que a recibise.
A entidade deberá informalo se atopa algunha
dificultade que lle impida a debida execución
da súa orde.
Que é a “mellor execución”?
Para concluír a compra ou a venda, a súa entidade debe executar a súa orde tratando de
conseguir o mellor resultado posible para vostede. O que se denomina “mellor execución”.
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Para tal fin a súa entidade debe
identificar os centros de negociación máis adecuados (bolsas de valores, outros sistemas organizados
ou entidades especializadas), tendo en conta unha serie de factores
como o prezo, os custos, a rapidez e
a probabilidade de execución.
Destes, os máis importantes para
vostede, como investidor polo miúdo, son o prezo e os custos totais
de execución, é dicir, a cantidade
total que vostede deberá desembolsar (ou que recibirá) pola operación, incluíndo o prezo, todos os
gastos e comisións de execución,
compensación e liquidación, incluso as que poidan ser aboadas
a outros intermediarios que interveñan na operación.
Antes de atender a súa orde, a entidade informaríao e obtería o seu
consentimento previo á súa política
de execución.
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Se vostede cree que a súa orde non
se executou nos mellores termos
posibles, pode solicitarlle á entidade
que lle xustifique que a execución
se fixo de acordo coa súa política de
execución.
En caso de que vostede lle dea instrucións específicas á súa entidade
sobre como quere que execute a súa
orde, estas terán prioridade sobre
a política de mellor execución que
teña establecida. Por exemplo, se na
súa orde vostede especifica o mercado no que desexa que se execute, a
entidade aterase á súa petición polo
que podería perder a oportunidade
de conseguir mellor prezo noutro
centro de negociación.

Como investidor polo
miúdo interésalle
sobre todo o prezo
e os custos totais de
execución.
Se cre que a súa orde
non se executou nos
mellores termos,
pídalle aclaracións á
súa entidade.
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2.2

Que información
vai recibir?

A súa entidade
confirmaralle a
execución das súas
ordes e remitiralle
información periódica
sobre os seus
investimentos.
A súa entidade debe proporcionarlle a información mínima necesaria para que vostede poida seguir a
evolución dos seus investimentos.
En caso de compra ou de venda
de produtos financeiros, unha vez

Durante e despois do
investimento

O2

executada a orde, recibirá unha
confirmación con información
sobre as condicións nas que se
levou a cabo (importe, data, hora,
mercado no que se executou, centro e condicións para a liquidación e especificación de todas as
comisións e gastos -directos e indirectos- soportados).
En caso de que vostede contratase a xestión da súa carteira a entidade debe remitirlle información
periódica sobre a composición e
valoración dos seus investimentos, os rendementos e a cantidade
total de comisións e gastos soportados no período.

A súa entidade debe notificarlle, coa suficiente
antelación, calquera cambio importante na
información subministrada co fin de que vostede
poida actuar a tempo se o considera necesario.
É conveniente que conserve a documentación que
reciba da súa entidade.
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Os seus dereitos como investidor.
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En todo
momento

Descubra a protección que lle dá a MiFID

A súa entidade
evitará
prexudicalo
por conflitos
de interese,
custodiará os seus
investimentos,
informarao sobre
os fondos de
garantía en caso
de insolvencia e
atenderá as súas
reclamacións.

O3

En todo
momento

A súa entidade debe organizarse e dispoñer
dos medios que lle permitan cumprir as súas
obrigas e actuar de forma “honesta, imparcial,
profesional e no mellor interese do cliente”.
Como investidor polo miúdo, os aspectos que
máis lle poden interesar son:

3.1

Conflictosde
Conflitos
deinterese
interés

A gama de actividades que desenvolven as entidades financeiras é cada vez maior. Isto posibilita a aparición de conflitos tanto entre os
intereses das entidades e os dos seus clientes
como entre os dos propios clientes.
A súa entidade debe establecer medidas para
evitar que estes conflitos o prexudiquen.
Ademais debe poñer á súa disposición a política que definise para a xestión de conflitos
de interese e a prevención de posibles prexuízos.
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3.2

Custodia dos
investimentos

Ao inicio da súa relación, a entidade debe informalo sobre os mecanismos de protección que teña
á súa disposición para o depósito
e custodia dos seus instrumentos
financeiros e efectivo. En todo
caso, este servizo debe formalizarse nun contrato que regule os dereitos e as obrigas das partes.
A salvagarda e custodia dos seus
instrumentos financeiros e efectivo esixe que os seus valores e os
do resto de clientes estean sempre identificados e separados dos
que pertencen á entidade.
A entidade que custodie os seus
investimentos enviaralle información sobre o seu estado polo
menos unha vez ao ano.
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3.3

Fondos de garantía en
caso de insolvencia

En caso de que vostede non poida recuperar o efectivo ou os
instrumentos financeiros que
confiase á súa entidade financeira por insolvencia desta, poderá
solicitar a compensación do fondo ao que se encontre adherida.
Normalmente a cobertura adoita
alcanzar un máximo de 100.000
euros por cada investidor.
Ao inicio da súa relación, a entidade debe informalo
do fondo de ga-

Os seus dereitos como investidor.
Descubra a protección que lle dá a MiFID

rantía ou compensación ao que
se atopa adherida.
Consulte o folleto sobre o “Fondo
de Garantía de Investimentos
(FOGAIN)”dispoñible no noso
sitio web www.cnmv.es

3.4

Atención das súas
reclamacións

Se ten algunha queixa por mal
funcionamento, demora ou falta
de atención ou se se sente prexudicado pola actuación da súa entidade financeira, pode reclamar.

En todo
momento

O3

PRIMEIRO PASO.
Presentación da reclamación
ante o Servizo de Atención ao
Cliente ou ante o Defensor do
Cliente da entidade.
A súa entidade debe atender e resolver as súas queixas e reclamacións de forma rápida e razoable,
de acordo co procedemento que
publicase. Tamén debe manter
evidencia de cada reclamación
e das medidas adoptadas para a
súa resolución.
Pode obter información sobre
o Departamento de Atención
ao Cliente de cada entidade nos
Rexistros da CNMV accesibles a
través do sitio web www.cnmv.es.
Para asegurar unha correcta atención das reclamacións, as entidades deben manter un rexistro de
todos os servizos e das operacións
que realicen durante un período
mínimo de cinco anos. No caso
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dos contratos cos seus clientes,
teñen que mantelos polo menos
mentres dure a relación.
É conveniente que vostede tamén
conserve os contratos que asine
e, en xeral, toda a documentación
que reciba da entidade sobre as
operacións que realice.
SEGUNDO PASO.
Presentación da reclamación
ante a Oficina de Atención ao
Investidor da CNMV.
Se non recibe unha resposta da
entidade no prazo de dous meses ou se esta non lle resulta satisfactoria pode acudir á Oficina
de Atención ao Investidor da
CNMV que se encarga de atender
as consultas, queixas e reclamacións dos investidores de forma
rápida e gratuíta.
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En todo
momento

O3
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Conclusións

Conclusións
Un dos obxectivos principais desta nova normativa é mellorar a protección do investidor
polo miúdo. Para iso trata de asegurar que os
investidores contan con toda a información
necesaria para tomar as súas decisións e comprender a natureza e riscos dos produtos e
servizos de investimento.
Para que as novas esixencias
funcionen, os investidores
deben ser conscientes do
seu papel activo á hora de
realizar un investimento e
consumo financeiro responsables.
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Antes de contratar produtos ou
servizos de investimento, lembra:
- Asegúrese de que contrata con
entidades autorizadas. Antes de
investir ou de contratar calquera
servizo comprobe que a entidade
esta inscrita na CNMV e autorizada para prestar o servizo que lle
ofrece.
- Solicite a información por escrito, (ou nun soporte que poida
conservar) tanto sobre as características, riscos e custos dos produtos ou servizos que lle ofrezan,
como sobre as recomendacións
de investimento que lle fagan.

Conclusións

- Lea atentamente a información e se ten dúbidas, resólvaas.
Non asine ningún documento sen
aclarar todas as súas dúbidas, nin
cando entenda que algunha cláusula non responde á realidade ou
que o pode prexudicar.
- Tome o tempo necesario. A súa
entidade débelle facilitar a información coa suficiente antelación
para que poida decidir con coñecemento, sen precipitación nin
baixo presión.
- Conserve a documentación.
Permitiralle un mellor control e
seguimento dos seus investimentos e, en caso de que se lle presente algún problema, reclamar.
- Canto mellor o coñeza a súa entidade, mellor servizo lle poderá
prestar. A súa entidade solicitaralle información para asegurarse
que lle ofrece os produtos e servizos que máis lle conveñen.
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Esta Guía ten como finalidade informar o público sobre as innovacións normativas en materia de protección dos investidores polo miúdo orixinadas pola
Mi- FID e incorporadas á normativa española. Trátase dun texto divulgativo e
xenérico que, pola súa natureza, non pode constituír un soporte para posteriores interpretacións xurídicas, e é a normativa vixente a única de aplicabilidade
para estes fins.
Pode consultar os textos legais a través do noso sitio web www.cnmv.es.
Se ten calquera dúbida sobre o contido desta Guía ou necesita información sobre os mercados de instrumentos financeiros pode acudir á Oficina de Atención
ao Investidor da CNMV:

Oficina de Atención ao Investidor

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
HORARIO DE ATENCIÓN 9:00 – 19:00, de luns a venres

www.cnmv.es
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