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A

DATOS DO TITULAR / EMPRESA OU INSTITUCIÓN
Nome ________________________________ Apelido 1 ______________________________ 2 ____________________________________
Denominación social _________________________________________________________________________________________________
NIF / NIE _________________________________________________________________ CIF _______________________________________
NON

Está vostede familiarizado cos certiﬁcados de depósitos para accións de Triodos Bank NV?

SI

NON

É vostede titular de certiﬁcados de depósitos para accións de Triodos Bank NV?

SI

NON

Para persoas físicas, consignar nome e apelidos.
Para persoas xurídicas, consignar a denominación social e o nome e apelidos do administrador ou da persoa competente para adoptar decisións de investimento.

B COÑECEMENTOS ACADÉMICOS E EXPERIENCIA PROFESIONAL DO CLIENTE
1. Indique o seu nivel de formación académica:
Educación obrigatoria.
Bacharelato.
Estudos universitarios de grao ou posgraduado, diplomatura ou doutorados e estudos de técnico superior.
Formación específica en mercados financeiros (programas superiores, máster).
2. Indique o seu grao de experiencia, coñecementos ou relación co sector financeiro:
Non traballei no sector financeiro nin teño coñecementos na materia, non coñezo a diferenza entre un produto bancario de aforro
(contas correntes ou de aforro, depósitos a prazo) e un produto de investimento (accións, fondos de investimento, CDA…).
Non traballei no sector financeiro, mais coñezo a diferenza entre un produto bancario de aforro (contas correntes ou de aforro,
depósitos a prazo) e un produto de investimento (accións, fondos de investimento, CDA…).
Traballei no sector financeiro.

C

COÑECEMENTOS E EXPERIENCIA INVESTIDORA DO CLIENTE
3. Como investidor, das seguintes carteiras de valores, cal considera vostede que é a carteira que ten un maior risco?
Unha carteira composta por produtos complexos: derivados (warrants, opcións, futuros), produtos estruturados, etc.
Unha carteira que inclúa só produtos de renda fixa (bonos, letras e obrigas).
Unha carteira composta por produtos non complexos (como, por exemplo, as accións cotizadas en mercados de valores).
4. Indique a frecuencia dos seus investimentos en valores mobiliarios e outros instrumentos financeiros nos últimos dous anos:
Realicei investimentos, pero menos de seis operacións nos últimos dous anos, e busco estabilidade no investimento.
Realicei máis de seis operacións nos últimos dous anos.
Non investín antes.

D COÑECEMENTOS E EXPERIENCIA DO CLIENTE NO PRODUTO CDA
5. De quixer obter información detallada sobre os CDA antes de investir, en que documentos pode atopar información xeral e específica
clara sobre o produto?
Na sección financeira do xornal.
No formulario de orde de adquisición/venda de CDA para persoas físicas ou persoas xurídicas.
No folleto, o tríptico publicitario, o formulario de orde de adquisición/venda de CDA e o informe anual de Triodos Bank.
6. Está garantida a venda de CDA de forma inmediata cando o desexe?
Si, está garantida a venda inmediata dos CDA en calquera momento.
Non está garantida. É posible que non poida vender os meus CDA por falta de compradores no mercado interno de Triodos Bank,
xa que os CDA non cotizan en bolsas oficiais de valores.
7. Que dereitos lle concede un CDA? Por favor, sinale a resposta máis correcta.
O CDA concede ao seu titular o dereito a voto na xunta xeral anual de Triodos Bank.
O CDA concede ao seu titular o dereito a recibir un dividendo en caso de beneficios.
O CDA non concede o dereito a voto, mais dá dereito a unha remuneración consistente nun dividendo ou subscrición gratuíta de novos CDA.
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8. O prezo dos CDA correspóndese co valor neto contable de Triodos Bank?
Non.
Si.
9. Está garantido o meu investimento en CDA?
Non está garantido. A perda máxima dependerá da evolución dos mercados de valores.
Si está garantido e sempre poderei recuperar a totalidade do meu investimento.
Non está garantido. No peor dos escenarios podería perder como máximo o 100 % do meu investimento.
10. Cal é a frecuencia dos seus investimentos en CDA nos últimos cinco anos?
Nunca investín en CDA.
Investín unha soa vez nos 5 últimos anos.
Investín máis dunha vez nos últimos 5 anos.

Data de realización do cuestionario ____________ de __________ de __________
Resultado da avaliación realizada:

APTO

Sinatura _______________________________

NON APTO
A encher por Triodos Bank

• O presente Test de Conveniencia Triodos utilizarase para avaliar o seu coñecemento e experiencia como cliente ou posible cliente en relación co produto de investimento ofrecido ou demandado.
• De non seren veraces os datos facilitados, TRIODOS BANK non se responsabiliza dos resultados do presente Test de Conveniencia Triodos.
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1. Indique o seu nivel de formación académica:
Educación obrigatoria.
Bacharelato.

Estudos universitarios de grao ou posgraduado, diplomatura ou doutorados e estudos de técnico superior.
Formación específica en mercados financeiros (programas superiores, máster).

2. Indique o seu grao de experiencia, coñecementos ou relación co sector financeiro:

Non traballei no sector financeiro nin teño coñecementos na materia, non coñezo a diferenza entre un produto bancario de aforro
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3. Como investidor, das seguintes carteiras de valores, cal considera vostede que é a carteira que ten un maior risco?
Unha carteira composta por produtos complexos: derivados (warrants, opcións, futuros), produtos estruturados, etc.
Unha carteira que inclúa só produtos de renda fixa (bonos, letras e obrigas).

Unha carteira composta por produtos non complexos (como, por exemplo, as accións cotizadas en mercados de valores).
4. Indique a frecuencia dos seus investimentos en valores mobiliarios e outros instrumentos financeiros nos últimos dous anos:
Realicei investimentos, pero menos de seis operacións nos últimos dous anos, e busco estabilidade no investimento.
Realicei máis de seis operacións nos últimos dous anos.
Non investín antes.
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5. De quixer obter información detallada sobre os CDA antes de investir, en que documentos pode atopar información xeral e específica
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No formulario de orde de adquisición/venda de CDA para persoas físicas ou persoas xurídicas.
No folleto, o tríptico publicitario, o formulario de orde de adquisición/venda de CDA e o informe anual de Triodos Bank.
6. Está garantida a venda de CDA de forma inmediata cando o desexe?
Si, está garantida a venda inmediata dos CDA en calquera momento.
Non está garantida. É posible que non poida vender os meus CDA por falta de compradores no mercado interno de Triodos Bank,
xa que os CDA non cotizan en bolsas oficiais de valores.
7. Que dereitos lle concede un CDA? Por favor, sinale a resposta máis correcta.
O CDA concede ao seu titular o dereito a voto na xunta xeral anual de Triodos Bank.
O CDA concede ao seu titular o dereito a recibir un dividendo en caso de beneficios.
O CDA non concede o dereito a voto, mais dá dereito a unha remuneración consistente nun dividendo ou subscrición gratuíta de novos CDA.

V1TESTCONGAL_11/18

É vostede cliente de Triodos Bank NV S.E?

Triodos Bank NV Sucursal en España, c/ José Echegaray 5, 28232 Las Rozas (Madrid). Teléfono: 902 360 940. Inscrito en el registro mercantil de Madrid: Tomo 19.798, Libro 0, Folio 180, Sección 8, Hoja M-348646 y en el Banco de España con el nº 1491. CIF W0032597G

NIF / NIE _________________________________________________________________ CIF _______________________________________

TEST DE CONVENIENCIA TRIODOS DE
COMPRAVENDA DE CERTIFICADOS DE DEPÓSITO
Copia para o Cliente / Páxina 2 de 2

8. O prezo dos CDA correspóndese co valor neto contable de Triodos Bank?
Non.
Si.
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9. Está garantido o meu investimento en CDA?
Non está garantido. A perda máxima dependerá da evolución dos mercados de valores.
Si está garantido e sempre poderei recuperar a totalidade do meu investimento.

Non está garantido. No peor dos escenarios podería perder como máximo o 100 % do meu investimento.
10. Cal é a frecuencia dos seus investimentos en CDA nos últimos cinco anos?

P
O

Nunca investín en CDA.
Investín unha soa vez nos 5 últimos anos.

Investín máis dunha vez nos últimos 5 anos.

Data de realización do cuestionario ____________ de __________ de __________
Resultado da avaliación realizada:

APTO

C

Sinatura _______________________________

NON APTO

A encher por Triodos Bank

• O presente Test de Conveniencia Triodos utilizarase para avaliar o seu coñecemento e experiencia como cliente ou posible cliente en relación co produto de investimento ofrecido ou demandado.
• De non seren veraces os datos facilitados, TRIODOS BANK non se responsabiliza dos resultados do presente Test de Conveniencia Triodos.

