VOCÊ CONHECE A AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (AMF)?

A Autorité des marchés financiers (Autoridade dos Mercados Financeiros) (AMF) é o
órgão mandatado pelo governo de Québec para supervisionar o setor financeiro de
Québec e auxiliar os consumidores de produtos e serviços financeiros.
Para a última parte, a AMF oferece no seu site, em particular, informações neutras sobre
produtos e serviços financeiros, bem como ferramentas que abrangem diversos tópicos,
como seguros, investimentos e fraudes financeiras.
Você pensa investir ou procurar um seguro? Antes de finalizar sua escolha, verifique com
a AMF se a pessoa (ou empresa) que oferece o produto financeiro está autorizada a fazêlo. Para fazer isso, ligue para o Centro de Informações 1 877 525-0337, ou consulte o
Registro de empresas e indivíduos autorizados a praticar (lautorite.qc.ca).
Os agentes do Centro de Informações podem responder às suas perguntas e ajudá-lo, por
exemplo, a:
• Fazer uma queixa para um representante ou uma empresa de serviços financeiros;
• Denunciar uma tentativa de fraude ou prática questionável.

e da AMF: lautorite.qc.ca
Telefone: 1 877 525-0337

OS FRAUDADORES GOSTAM DE TER A SUA CONFIANÇA, SEJA VIGILANTE!
Você acredita que os vigaristas só visam pessoas ricas? Não verdadeiramente!
Independentemente da sua idade, sexo, rendimento, país de origem ou educação, você
pode ser solicitado por fraudadores.
Fraude por afinidade
Ser recomendado para um investimento por um membro de um grupo ao qual se
pertence pode inspirar confiança. Os fraudadores com frequência aproximam-se
geralmente das pessoas fazendo crer que compartilham as mesmas crenças ou interesses.
Depois que a confiança está criada, os golpistas geralmente oferecem oportunidades de
investimento que parecem excepcionais. Na verdade, o investimento excepcional não
existe e o fraudador apodera-se das quantias que você lhe confia em vez de investi-las
em seu nome.
Quando se trata de investir o seu dinheiro, tenha sempre muito cuidado! Faça perguntas
e faça verificações , mesmo que a pessoa que se propõe a investir esteja no mesmo local
de culto que você, faça parte de seu círculo familiar, família, amigos, comunidade ou
mesmo se é um colega de trabalho.
Bom demais para ser verdade? Aviso: isso pode ser uma tentativa de fraude
Antes de investir, verifique com a AMF se a pessoa ou empresa que oferece o produto
financeiro está autorizada a fazê-lo. Para fazer isso, entre em contato com o Centro de
Informações pelo1 877 525-0337 ou consulte o Registro de empresas e indivíduos
autorizados a praticar (lautorite.qc.ca).
Site da AMF: lautorite.qc.ca
Telefone: 1 877 525-0337

SAIBA RECONHECER SINAIS DE POSSÍVEL FRAUDE

Uma situação financeira pessoal difícil, o desejo de ganhar dinheiro rapidamente ou a
falta de cheques podem torná-lo mais vulnerável a fraudes financeiras.
Alguns sinais de uma possível fraude:
• Prometem-lhe um investimento sem risco que pode economizar muito dinheiro
rapidamente? Não é realista! Grandes rendimentos sem risco, não existe!
• Você é pressionado para investir rapidamente? Dizem-lhe que é agora ou nunca? Isso
permite que o fraudador evite que você busque orientação de uma pessoa de confiança
e faça as verificações necessárias.
• Pedem para investir em dinheiro vivo ou com um cheque em nome da pessoa que lhe
oferece o investimento? As transações devem sempre ser feitas entre um indivíduo (o
investidor) e a empresa que oferece o investimento (por exemplo, a instituição
financeira).
• Asseguram-lhe de que o investimento foi aprovado pela Autorité des Marchés
Financiers (AMF) ou outra agência governamental? Esteja ciente de que a AMF nunca dá
opinião sobre os investimentos e os montantes que eles permitem que você ganhe.
Antes de investir, verifique com a AMF se a pessoa ou empresa que oferece o produto
financeiro está autorizada a fazê-lo. Para fazer isso, entre em contato com o Centro de
Informações pelo telefone 1-877-525-0337 ou consulte o Registro de Empresas e
Indivíduos Licenciados para a Prática. Bom demais para ser verdade? Aviso: isso pode
ser uma tentativa de fraude.
Site da AMF: lautorite.qc.ca
Telefone: 1 877 525-0337

SEGUROS DE HABITAÇÃO: TEM ALGUNS RISCOS QUE NÃO ESTEJAM SEGURADOS

Seguro de habitação é essencial para proteger a sua propriedade (móveis e objetos de
valor) e responsabilidade civil. De fato, mesmo que você ache que seus itens não são
caros, pode ser difícil substituí-los se a sua casa pegar fogo ou se você tiver sido roubado.
Além disso, o que você faria se acidentalmente incendiasse o edifício onde reside e fosse
responsabilizado pelos danos? O que aconteceria se alguém escorregasse e se aleijar
dentro da sua casa ou se uma fuga de água da sua maquina de lavar causasse danos aos
vizinhos? O Seguro de habitação pode protege-lo a si e os seus familiares contra as
consequências financeiras de tais acidentes.

Antes de comprar um seguro, verifique com a AMF se a pessoa ou empresa que o oferece
está autorizada a fazê-lo. Para fazer isso, entre em contato com o Centro de Informações
pelo telefone 1-877-525-0337 ou consulte o Registro de Empresas e Indivíduos
Licenciados para a Prática. Para mais informações sobre seguros, visite o site da AMF.
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