
 

 
 

 

Informações Fundamentais ao Investidor 
 

PRODUTO FINANCEIRO COMPLEXO 
 

Um investimento responsável exige que conheça as suas implicações e que esteja disposto a aceitá-las 

Euro Stoxx 50® II  
 

Entidade Emitente: Banco de Investimento Global, S.A., com 

sede na Av. 24 de Julho nr 74-76, 1200-869 Lisboa  
 

 

Advertências específicas ao Investidor  

Este produto financeiro complexo:  
 

 Pode implicar a perda de parte do capital investido; 
 

 Pode proporcionar rendimento nulo ou negativo; 
 

 Está sujeito ao risco de crédito do emitente Banco de Investimento Global, S.A.; 
 

 Está sujeito a potenciais conflitos de interesses na actuação do Banco de Investimento Global, S.A. enquanto Agente 
de Cálculo, Emitente e Entidade Comercializadora; 

 

 Não proporciona uma rentabilidade idêntica à taxa de variação dos indexantes; 
 
 Este produto financeiro é especialmente complexo e pode ser de difícil entendimento por investidores não 

qualificados. 
 

 
Tomei conhecimento das advertências (a manuscrever pelo cliente): 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
Data: ________________________________________________ Hora: _____________________________________________ 
 
 

Assinatura do Cliente: _____________________________________________________________________________________                                                 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

Descrição e Principais Características do Produto 

 
Descrição e 
funcionamento do 
produto financeiro 
complexo 
 
 
 
 

 

 

O Produto Financeiro Complexo (“PFC”) “Euro Stoxx 50® II”, nos termos do Decreto-Lei n.º 211-

A/2008 de 3 de Novembro e do Regulamento da CMVM n.º 2/2012, é um instrumento financeiro de 
estrutura derivada, sem garantia de capital. Este PFC não é um valor mobiliário, não sendo por isso 
transmissível. O PFC é comercializado pelo Banco de Investimento Global, S.A., tem um prazo de 3 
anos, e o reembolso de capital e remuneração estão associados à eventual evolução positiva ou 
negativa do valor do Índice EURO STOXX 50®, adiante designado por “Índice” ou “Subjacente”. 

 
a) Quanto, quando e a que título o investidor paga ou pode pagar? 

 
No momento da subscrição, o investidor subscreve o produto financeiro complexo por um montante 
mínimo de EUR 2.500, correspondendo o valor de subscrição a 100% do seu valor nominal (sendo este 
o montante de referência para o cálculo da remuneração).  
 

b) Quanto, quando e a que título o investidor recebe ou pode receber? 

 
O investidor poderá não ter qualquer remuneração na maturidade, podendo inclusive perder, no 
máximo, 7,5% do capital investido. O reembolso de capital e a remuneração do produto financeiro 
complexo, serão calculados com base nas seguintes condições: 
 

 Caso a variação final do Índice seja igual ou superior a zero, a remuneração corresponderá a 
50% dessa variação positiva. O Valor a receber será calculado através da seguinte fórmula: 
 

Valor a receber = Valor Nominal * (100% + 50% * Var. Final Índice) 
 

 Caso a variação final do Índice seja inferior a zero, o Investidor estará exposto à 
desvalorização do Índice, suportando uma perda de capital e não havendo lugar ao pagamento 
de qualquer cupão. Neste cenário, a remuneração na maturidade será negativa e 
corresponderá a 100% da desvalorização do Índice, até um limite de perda de capital máximo 
de 7,5% (-2,457% TANB). O Valor a receber será calculado através da seguinte fórmula:  

 
Valor a receber  = Valor Nominal * máx (92,5%; (100% + 100% * Var. Final Índice) ) 

 
Onde: 

                              𝑉𝑎𝑟. 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑜 Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑎 21/11/2019

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑜 Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑎 21/11/2016
− 1 

 
 
O valor do reembolso de capital e remuneração serão creditados directamente na Conta à Ordem 
(Conta Global), na respectiva Data de Liquidação. 
 
O produto financeiro complexo não apresenta uma remuneração mínima garantida.  
 
 

c) Quando, como, em que circunstâncias e com que consequências o investimento cessa 
ou pode cessar? 
 

O investimento no PFC cessa na Data de Maturidade do PFC (21 de Novembro de 2019), de acordo 
com a alínea b) acima. 
Durante o período de investimento, o investidor poderá solicitar ao Agente de Cálculo um valor de 
referência para a eventual mobilização antecipada (designadamente através dos contactos indicados no 
ponto “Entidade Comercializadora”, ou de uma agência do BiG). Para a concretização da mobilização 
antecipada o investidor estará sujeito à valorização que o Agente de Cálculo atribuir ao produto 
financeiro complexo nessa data, assim como à sua disponibilidade para efectuar a operação. O valor 
mínimo a atribuir ao produto financeiro complexo numa eventual mobilização antecipada deverá 
corresponder ao valor a receber mínimo previsto na alínea b) anterior, actualizado para o dia da 
mobilização antecipada a uma taxa de desconto determinada pelo Agente Calculador, de acordo 
com as condições de mercado, podendo resultar numa perda do capital investido superior a 
7,5%. 



 

 
 

 

 
Informação sobre os 
Activos Subjacentes 

Índice EURO STOXX 50®: O EURO STOXX 50® é um índice de referência, composto por 50 acções 

da Zona Euro representativas dos seus principais sectores económicos. O índice é divulgado pela 
STOXX Limited e é composto por algumas das maiores empresas de países como: Alemanha, Bélgica, 
Espanha, Finlândia, França, Holanda, Irlanda e Itália. A moeda de referência é o Euro. 
Código Bloomberg: SX5E. Código Reuters: STOXX. Mais informação sobre o Índice em: 
http://www.stoxx.com/indices/index_information.html?symbol=sx5E. 

 
Prazo 

3 anos 
Data de Referência Inicial: 21 de Novembro de 2016 
Data de Maturidade: 21 de Novembro de 2019 
Data de Liquidação: 25 de Novembro de 2019 

 
Período de Subscrição Período de subscrição decorre de 31 de Outubro de 2016 até 21 de Novembro de 2016, até às 10h00.  

 
Montante mínimo de 
subscrição 

Montante mínimo de subscrição: € 2.500. 

Principais factores de risco  

 
Factores de risco 

 
Risco de mercado: 
A remuneração deste PFC está dependente da evolução do valor do Índice, estando sujeita ao risco de 
o valor variar e tal ter impacto na rentabilidade do PFC. Perante uma evolução desfavorável não haverá 
lugar ao pagamento de qualquer remuneração, podendo resultar numa perda do capital investido até 
7,5%. 

Risco de capital: 
O investimento no PFC comporta o risco de o valor de reembolso e remuneração vir a ser inferior ao 
capital investido pelo cliente, existindo a possibilidade de perda de até 7,5% do capital investido, uma 
vez que o montante máximo garantido a receber na maturidade é de 92,5% do capital. 

Risco de crédito: 
Este PFC está sujeito ao risco de, designadamente por falência ou insolvência do emitente Banco de 
Investimento Global S.A., os deveres inerentes ao PFC não serem atempadamente cumpridos. 
 
Risco de aplicação de Medidas de Resolução à Entidade Emitente (Bail In): 
O investidor deve ter em conta a qualidade do risco de crédito do Emitente antes de decidir investir 
neste Produto Financeiro Complexo. O Decreto-Lei n.º 114-A/2014, de 1 de Agosto procedeu à 
transposição parcial da Diretiva n.º 2014/59/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Maio 
de 2014, alterando o regime relativamente à aplicação de medidas de resolução previsto no Regime 
Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras. Este Decreto-Lei  estabelece um novo 
enquadramento para a recuperação e resolução de instituições de crédito. Adicionalmente, a Diretiva 
Europeia de Recuperação e Resolução Bancárias concede às autoridades de supervisão o poder de 
cancelar a totalidade ou parte do valor do capital ou de juros sobre certas responsabilidades não 
garantidas de uma instituição financeira em risco de insolvência (o que poderá incluir este Produto 
Financeiro Complexo emitido pelo Emitente ao abrigo deste documento), e/ou de converter certos 
créditos reclamados noutro tipo de valores, incluindo ações ordinárias. 
 
Risco Taxa de Juro: 
Este PFC está sujeito ao risco de a taxa de juro poder variar e tal ter impacto no valor de mercado do 
mesmo. 
 
Risco de liquidez: 
Face às características do PFC, o qual não é emitido sob a forma de um Valor Mobiliário, o investidor 
deverá estar disposto a manter o investimento até à sua Data de Liquidação em conta aberta em seu 
nome junto da Entidade Emitente, e não lhe será aplicável o regime de transmissão inerente aos valores 
mobiliários com a consequente falta de liquidez daí decorrente.  

Caso o investidor pretenda mobilizar antecipadamente o PFC estará dependente da valorização e da 
realização de uma operação com o Banco de Investimento Global, S.A., enquanto Agente de Cálculo e 
Entidade Emitente do produto. 

O Banco de Investimento Global, S.A. realizará os seus melhores esforços para possibilitar ao investidor 
a mobilização antecipada, mas mantém-se o risco de não ser possível, de ser necessário esperar, ou de 

http://www.stoxx.com/indices/index_information.html?symbol=sx5E


 

 
 

 

o investidor incorrer em custos (designadamente por ter de vender a um preço inferior ao valor 
económico real, podendo resultar numa perda do capital investido superior a 7,5%) para transformar o 
instrumento financeiro em moeda. 

Risco de conflito de interesses: 
Risco de ocorrer um evento cujas consequências não se encontram total e completamente previstas nas 
cláusulas contratuais ou na legislação que regula o PFC, ou cuja resolução seja cometida ao Banco de 
Investimento Global S.A enquanto emitente, entidade gestora, e agente de cálculo ou a terceiros, e de a 
sua resolução ser concretizada de forma contrária aos interesses do investidor, privilegiando interesses 
próprios do decisor ou de terceiros com este relacionados. 
 
Risco jurídico e fiscal: 
Possibilidade do regime jurídico e fiscal aplicável ao aforrador ser alterado até à respectiva Data de 
Maturidade. Nesse contexto, uma eventual alteração adversa do regime fiscal poderá implicar, em 
termos líquidos, uma perda de parte da remuneração definida para o PFC. 
 

Podem existir outros factores de risco com impacto directo e relevante no capital e rentabilidade deste 
Produto Financeiro Complexo. 

Cenários e Probabilidades  

Pior e melhor resultado 
possível 

Pior resultado possível: o PFC reembolsará 92,5% do seu valor nominal, sem qualquer remuneração 
adicional. Esta situação ocorrerá caso na Data de Maturidade o Índice registe uma desvalorização de 
pelo menos 7,5% face ao seu valor inicial. Neste caso o PFC teria uma perda de 7,5% efectiva (-2,457% 
TANB) do capital investido.  
 
Melhor resultado possível: o PFC não tem um limite máximo de remuneração, uma vez que reembolsará 
o capital investido acrescido de 50% da valorização do Subjacente, a qual também não tem limite 
máximo. 

Cenário pessimista  
Este cenário ocorrerá perante uma desvalorização do Índice igual ou superior a 7,5% face ao

 
seu valor 

inicial, o que corresponderia a uma taxa de rentabilidade anual esperada de -2,457%. 
 

Cenário central  
Este cenário ocorrerá perante uma desvalorização do Índice igual ou superior a 7,5% face ao

 
seu valor 

inicial, o que corresponderia a uma taxa de rentabilidade anual esperada de -2,457%. 
 

Cenário optimista  

Este cenário ocorrerá perante uma valorização do Índice face ao seu valor inicial de 31,453%, o que 
corresponderia a uma taxa de rentabilidade anual esperada de 5,151%. 
 
Estima-se em 90% a probabilidade de a taxa de rentabilidade vir a ser inferior à indicada. 

Os cenários apresentados correspondem a simulações, não existindo garantias da sua ocorrência 

Encargos  

 
Encargos 

 
Tendo em consideração o actual preçário do Banco de Investimento Global, S.A., não existem quaisquer 
encargos ou comissões relativas à subscrição, manutenção ou reembolso do PFC, nem em caso de 
mobilização antecipada pelo investidor. O Banco de Investimento Global, S.A., reserva-se, no entanto, o 
direito de alterar o seu preçário, nas condições legalmente permitidas. O preçário poderá ser consultado 
em qualquer balcão da Entidade Comercializadora, bem como em www.big.pt. 
 

Outras Informações  

 
Agente de Cálculo 

 
O Agente de Cálculo é o Banco de Investimento Global, S.A. O Agente de Cálculo actuará sempre de 
boa fé e, exceptuando os casos de erro manifesto, os valores calculados serão finais e definitivos. 
 
Em caso de ocorrência ou existência de qualquer evento que perturbe o normal funcionamento do 
mercado de forma considerada materialmente relevante pela instituição depositária (Banco de 
Investimento Global, S.A.), como a suspensão, restrição ou limitação à livre negociação do Índice, o 
Banco de Investimento Global, S.A. fará o ajustamento necessário com o objectivo de preservar o justo 
valor do PFC de acordo com as regras da ISDA.  
 
O índice EURO STOXX 50®, e as marcas comerciais utilizadas no nome do índice são propriedade 

http://www.big.pt/


 

 
 

 

intelectual da STOXX Limited, Zurique, Suíça e/ou de seus licenciantes. O índice é utilizado sob licença 
da STOXX. Os títulos com base no índice não são de forma alguma patrocinados, endossados, 
vendidos ou promovidos pela STOXX e/ou seus licenciantes, e nem a STOXX nem seus licenciantes 
terão qualquer responsabilidade no que respeita a isso. 
 

Autoridades de 
Supervisão 

A Autoridade de Supervisão da comercialização do PFC é a Comissão do Mercado de Valores 
Mobiliários (CMVM) 
Autoridade de supervisão encarregue da supervisão prudencial e comportamental do emitente: Banco 
de Portugal 

Possibilidade de 
admissão à 
negociação 

Não existe possibilidade de admissão à negociação em mercado regulamentado do presente produto 
financeiro complexo. 

 
Regime Fiscal 

 
Será deduzido ao valor da remuneração do PFC o imposto sobre o rendimento, nos seguintes termos:  
 
- Pessoas singulares residentes e não residentes: aplicar-se-á a taxa liberatória de 28%, com opção 
pelo englobamento para residentes. Feita a opção pelo englobamento, a retenção efetuada terá a 
natureza de pagamento por conta; 
 
- Pessoas coletivas residentes e não residentes: retenção na fonte à taxa de 25%, que terá a natureza 
de pagamento por conta no caso de residentes ou de não residentes com estabelecimento estável em 
território português. 
 
A presente cláusula constitui um resumo indicativo do regime fiscal a que está sujeito o PFC na 
presente data, não dispensando a consulta da legislação aplicável. Durante o prazo do PFC poderão 
ocorrer alterações ao regime fiscal aplicável, que resultem em alterações potencialmente adversas na 
remuneração líquida para o cliente, e que na presente data não podem ser previstas. 
 
A presente secção constitui um resumo do regime fiscal que poderá vir a ser alterado e não dispensa a 

consulta da legislação aplicável 

 
Entidade 
Comercializadora 

Banco de Investimento Global, S.A. 
Av. 24 de Julho 74-76, 1200-869 Lisboa 
Telefone: 21 330 5300 
E-mail: apoio@bancobig.pt 

 
Elaboração do IFI e 
actualidade da 
informação 

O presente IFI foi elaborado pelo Banco de Investimento Global, S.A. 
 
O documento foi elaborado em 11 de Outubro de 2016. 

Reclamações 

 
As reclamações relativas aos produtos comercializados e aos serviços prestados pelo Banco devem ser 
dirigidas ao Serviço de Apoio ao Cliente do BiG, disponível através do telefone 213 305 377, nos dias 
úteis das 8h00 às 21h00, ou através do endereço e-mail apoio@bancobig.pt. Podem ainda ser 
apresentadas reclamações directamente nos livros de reclamações disponíveis em cada 
estabelecimento do BiG. 
 
Poderá também apresentar a sua reclamação à CMVM através da linha verde 800 205 339 ou através 
do site www.cmvm.pt 

 
Locais de consulta do 
IFI 

 
O presente IFI encontra-se disponível em www.cmvm.pt podendo também ser consultado em qualquer 
balcão da Entidade Comercializadora, bem como em www.big.pt.  

 
Recebi um exemplar deste documento previamente à aquisição (a manuscrever pelo cliente): 

 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Data: ________________________________________________ Hora: _____________________________________________ 
 

mailto:apoio@bancobig.pt


 

 
 

 

 

 

Assinatura do Cliente: _____________________________________________________________________________________                                                 


