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O presente documento fornece-lhe a informação fundamental sobre este produto de investimento. Não constitui um elemento de promoção
comercial. A informação nele contida é exigida por lei para o ajudar a entender a natureza, os riscos, os custos e os ganhos e perdas potenciais do
produto, e para o ajudar a compará-lo com outros produtos.

Produto
Nome do produto: Nota Retorno on SX5E OCT 2025
Nome do produtor: Banco Santander, S.A.

Página web do produtor: www.santander.com

O produto é emitido pelo Santander International Products plc. e disponibilizado em
Portugal pelo Banco Santander Totta, S.A.
ISIN: ES0305466163

Número de telefone: +34 915 123 123

Autoridade competente do produtor: Comisión Nacional del Mercado de Valores

Data de elaboração: 23/09/2022

Autoridade competente da entidade comercializadora: Comissão do Mercado de
Valores Mobiliários (“CMVM”) - autoridade de supervisão com competências para
supervisionar a comercialização deste produto em Portugal.

Data da última revisão: 23/09/2022

Está prestes a adquirir um produto que não é simples e cuja compreensão poderá ser difícil
Em que consiste este produto?
Tipo: São valores mobiliários emitidos pelo Santander International Products plc. (o “Emitente”), regidos pela lei inglesa, ao abrigo do Programa
(secção “Outras Informações Relevantes”), garantidos pelo Banco Santander, S.A. (o “Garante”), cujos termos são regulados pela lei espanhola.
Objetivos: Este produto foi concebido para proporcionar um retorno do investimento na forma de (1) pagamento de juros (o “Montante de Cupão”) e
(2) pagamento do montante de reembolso final à data do vencimento (o “Montante à Data de Maturidade”). Qualquer Montante de Cupão e o
Montante à Data de Maturidade dependerá do desempenho do ativo subjacente. O capital investido é garantido a 100%, exceto no caso de
resolução antecipada do produto pelo Emitente (a “Cessação Antecipada”). O ativo subjacente é o índice EURO STOXX 50 EUR Index (o “Ativo
Subjacente”). O funcionamento do produto é o seguinte: o capital investido é aplicado por um período até 3 anos.
Montante de Cupão: Em cada data de pagamento de cupão (28/10/2023, 28/10/2024, 28/10/2025) será pago ao investidor um montante de cupão
fixo de 0,5% (o “Montante de Cupão Fixo”) do capital investido. Adicionalmente, se em qualquer data de valorização intermédia (21/10/2023,
21/10/2024) o nível de fecho de mercado do ativo subjacente for igual ou superior a 100% do seu nível de fecho de mercado registado na data de
valorização inicial (28/10/2022) (a “Condição de Cupão Contingente”), será acumulado um montante de cupão variável de 3,60% do capital investido
(o “Montante de Cupão Variável ou Montantes de Cupão Variáveis”) a ser pago na data final de vencimento (28/10/2025) (a “Data de Maturidade”).
Se a Condição de Cupão Contingente não se verificar, não será acumulado qualquer Montante de Cupão Variável. De acordo com os termos do
produto, as datas especificadas poderão ser alteradas, conforme previsto nos ajustamentos infra descritos.
Montante à Data de Maturidade (reembolso final): O Montante de Cupão Fixo de 0,5% do capital investido será pago ao investidor na Data de
Maturidade. Adicionalmente, se na data de valorização final (21/10/2025) o nível de fecho de mercado do Ativo Subjacente for igual ou superior a
100% do seu nível de fecho de mercado registado na data de valorização inicial (28/10/2022), serão pagos ao investidor, na Data de Maturidade: i)
o capital investido; ii) um Montante de Cupão Variável de 3,60% do capital investido; e iii) E, se aplicável, os Montantes de Cupão Variáveis
acumulados. Caso na data de valorização final (21/10/2025) o nível de fecho de mercado do Ativo Subjacente seja inferior a 100% do seu nível de
fecho de mercado registado na data de valorização inicial (28/10/2022), será pago, na Data de Maturidade, um montante igual ao capital investido e,
se aplicável, os Montantes de Cupão Variáveis acumulados. De acordo com os termos do produto, as datas especificadas poderão ser alteradas,
conforme previsto nos ajustamentos infra descritos.
Ajustamentos: De acordo com os termos do produto, algumas das datas especificadas abaixo serão ajustadas caso a respetiva data não seja um
dia útil ou um dia de negociação (conforme o caso). Os ajustamentos são suscetíveis de afetar o retorno, se existente, que um investidor recebe.
Os termos do produto também preveem que, caso ocorram determinados eventos excecionais, (1) podem ser feitos ajustamentos ao produto e/ou
(2) o Emitente pode terminar antecipadamente o produto por Cessação Antecipada. Estes eventos encontram-se especificados nos termos do
produto e estão principalmente relacionados com o Ativo Subjacente, o produto, o Emitente e o Garante. Em caso de Cessação Antecipada, o
retorno (se existente) que o investidor receberá pode ser diferente do apresentado nos cenários descritos acima e poderá ser inferior ao capital
investido. O investidor não tem direito a receber dividendos de qualquer uma das ações incluídas no Ativo Subjacente e não t em qualquer outro
direito resultante de tais ações (por exemplo, direitos de voto).
Características:
Valor nominal da emissão

Até 30.000.000,00 EUR

Ativo subjacente

O índice EURO STOXX 50 EUR Index (SX5E Index) (ISIN: EU0009658145)

Desempenho

O rácio entre o nível de fecho de mercado do Ativo Subjacente na (i) Data de Valorização
Intermédia relevante ou Data de Valorização Final e (ii) a Data de Valorização Inicial

Valor nominal unitário

1.000,00 EUR

Valor mínimo de subscrição

10.000,00 EUR

Período de subscrição

03/10/2022 a 21/10/2022

Data de emissão

28/10/2022

Data de valorização inicial

28/10/2022

Datas de valorização intermédia

21/10/2023, 21/10/2024
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Data de valorização final

21/10/2025

Datas de pagamento de cupão

28/10/2023, 28/10/2024, 28/10/2025

Data de Maturidade

28/10/2025

Tipo de investidor não profissional ao qual se destina:
Este produto destina-se a investidores que preencham, cumulativamente, os seguintes critérios:
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•

Possam manter o produto durante o período de detenção recomendado e esperar que o movimento no Ativo Subjacente tenha um
desempenho que gere um retorno favorável;
Possuam um grau de conhecimento e de experiência médios no domínio dos investimentos em mercados financeiros, permitindo-lhes
assim compreender os benefícios e riscos do investimento neste produto; e
Pretendam investir num produto que tenha garantia total de capital, exceto em caso de Cessação Antecipada.

•
•

Quais são os riscos e qual poderá ser o meu retorno?
Indicador de Risco
Risco mais baixo 1

2

3

4

5

6

7 Risco mais alto

O indicador de risco pressupõe que o produto é detido até 28/10/2025.
Poderá não conseguir vender facilmente o produto ou poderá ter de o
vender a um preço que afete significativamente o valor de retorno.

O indicador sumário de risco constitui uma orientação sobre o
nível de risco deste produto em comparação com outros
produtos. Este indicador indica a probabilidade de o produto vir
a sofrer perdas financeiras, no futuro, em virtude de flutuações
dos mercados ou da nossa incapacidade para pagar a sua
retribuição. Classificamos este produto na categoria 2 numa
escala de 1 a 7, que corresponde a uma categoria de risco
baixa. Este indicador avalia as possíveis perdas resultantes de
um desempenho futuro com um nível baixo, sendo muito
pouco provável que condições de mercado desfavoráveis
tenham um impacto na capacidade do Santander International
Products plc. para pagar a sua retribuição.

No caso de o Ativo Subjacente não ter um desempenho favorável, a retribuição gerada pelo produto pode ser significativamente inferior ao retorno
gerado pelos depósitos bancários remunerados. O investidor tem direito a receber, no mínimo, 100% do seu capital. Qualquer montante acima
deste, e qualquer retorno adicional, dependem do desempenho futuro do mercado e são incertos. Contudo, esta proteção contra o desempenho
futuro do mercado não será aplicada em caso de regaste antes de 28/10/2025. Este produto é um passivo admissível para a recapitalização interna.
Em caso de resolução do Emitente, este produto poderá ser convertido em ações ou ver reduzido o seu capital e, nesse sentido, gerar perdas no
seu investimento. Se o Santander International Products plc. não lhe puder pagar o que lhe é devido, poderá perder a totalidade do seu
investimento.
Cenários de desempenho:
Investimento de 10.000,00 EUR
Cenários

3 anos
1 ano

2 anos

(Período de detenção
recomendado)

Cenário de
stress

Valor que poderá receber após dedução dos custos

10,152.59 EUR

10,150.90 EUR

10,150.00 EUR

Retorno médio anual

1.53 %

0.75 %

0.50 %

Cenário
desfavorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos

10,217.39 EUR

10,154.68 EUR

10,150.00 EUR

Retorno médio anual

2.18 %

0.77 %

0.50 %

Cenário
moderado

Valor que poderá receber após dedução dos custos

10,464.06 EUR

10,613.25 EUR

10,510.00 EUR

Retorno médio anual

4.65 %

3.02 %

1.67 %

Cenário
favorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos

11,091.76 EUR

11,201.67 EUR

11,230.00 EUR

Retorno médio anual

10.95 %

5.83 %

3.94 %

Este quadro mostra o montante em dinheiro que poderá receber até 28/10/2025, em diferentes cenários, pressupondo que investe 10.000,00 EUR.
Os cenários apresentados ilustram qual poderá ser o desempenho do seu investimento. Pode compará -los com os cenários de desempenho de
outros produtos. Os cenários aqui apresentados são uma estimativa do desempenho futuro baseada na experiência do passado, e não são um
indicador exato. O valor que receberá irá variar em função do desempenho do mercado e do período de tempo durante o qual mant iver o
investimento. As evoluções futuras do mercado não podem ser previstas com exatidão. Os cenários aqui apresentados são apenas uma
indicação de alguns dos possíveis resultados com base em retornos recentemente gerados. Os retornos reais podem ser inferiore s. O
cenário de stress mostra o que o investidor poderá receber em circunstâncias extremas de mercado, e não inclui a situação de não termos
capacidade para lhe pagar. Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, bem como as despesas a pagar ao seu consultor
ou distribuidor. Os valores aqui apresentados não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que
receberá.

O que sucede se o Santander International Products plc não puder pagar?
O Banco Santander, enquanto garante conforme as limitações descritas no Programa (ver a secção “Outras Informações Relevantes”), comprometese irrevogável e incondicionalmente a pagar aos titulares dos valores mobiliários, emitidos ao abrigo do Programa, a totalidade dos pagamentos
garantidos, na forma e no momento em que sejam devidos. Advertem-se os investidores do risco de variações na capacidade do Garante para
cumprir os seus compromissos de pagamento devido a falta de liquidez ou, até mesmo, devido à resolução/liquidação do Garante, poderá implicar
que o investidor sofra perdas financeiras ou mesmo incorra na perda da totalidade do capital investido. Este produto não está abrangido pelo Fundo
de Garantia de Depósitos nem por qualquer outro sistema de garantia ou de indemnização a investidores. As Notas de Retorno on SX5E OCT 2025
são valores mobiliários, representativos de dívida sénior, emitidos pelo Santander International Products plc. As Notas de Retorno on SX5E OCT
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2025 constituem obrigações diretas, incondicionais, não garantidas e não subordinadas do Emitente e serão graduadas pari passu entre si e pari
passu com as demais obrigações do Emitente, presentes e futuras, não garantidas e não subordinadas, com excepção daquelas que a por lei sejam
atribuídos direitos preferenciais.

Quais são os custos?
Os valores apresentados são estimativas, podendo alterar-se no futuro.
ID: 143220 #Doc841856# Banco Santander S.A - Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 SANTANDER - R.M de Santander, Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de
Sociedades, Inscripción 1ª. C.I.F.A-39000013

Custos ao longo do tempo
Investimento de 10.000,00 EUR

Em caso de resgate após o
Em caso de resgate após 1 Em caso de resgate após 2
período
de
detenção
ano
anos
recomendado

Custos totais

280.00 EUR

280.00 EUR

280.00 EUR

Impacto no retorno anual (RIY)

3.02 %

1.48 %

0.97 %

A Redução de Rendimento (RIY) mostra o impacto que os custos totais pagos terão sobre o retorno que pode obter do investimento. Os custos totais
incluem os custos pontuais, recorrentes e acessórios. Os montantes aqui apresentados são os custos acumulados do próprio produto, para três
períodos de detenção distintos. Estes montantes incluem eventuais penalizações por saída antecipada. Os montantes pressupõem um investimento
de 10.000,00 EUR. A pessoa que lhe vende este produto ou que o aconselha sobre o mesmo poderá cobrar-lhe outros custos. Se for o caso, esta
pessoa fornecer-lhe-á informações sobre estes custos e mostrar-lhe-á o impacto que todos os custos terão, ao longo do tempo, sobre o seu
investimento.
Composição dos custos:
O quadro a seguir indica:
•

O impacto anual dos diferentes tipos de custos no retorno do investimento que poderá obter no final do período de detenção
recomendado;

•

O significado das diferentes categorias de custo.

Este quadro mostra o impacto no retorno anual
Custos
pontuais

Custos
correntes

O impacto dos custos já incluídos no preço.

Custos de entrada

0.97 %

Custos de saída

0,00%

O impacto dos custos de saída do investimento quando este se vence.

Custos de transação da carteira

0,00%

O impacto dos custos em que incorremos na compra e venda de investimentos
subjacentes ao produto.

Outros custos correntes

0,00%

O impacto dos custos em que incorremos anualmente para a gestão dos seus
investimentos.

Isto inclui os custos de distribuição do seu produto.

Os custos totais de entrada incluem os custos de execução em mercado, o consumo de capital, o risco de crédito, os custos de liquidez e outros
custos associados à operação.

Por quanto tempo devo manter o produto? E posso fazer mobilizações antecipadas de capital?
Período de detenção recomendado: 3 anos
Este produto está pensado para um investimento até à Data de Maturidade (28/10/2025). O produtor pretende proporcionar liquidez diária em
condições normais de mercado, mas isto pode significar que o investidor obtenha um retorno inferior ao que obteria se mantivesse o produto até à
sua Data de Maturidade. A pessoa que lhe vendeu o produto poderá cobrar-lhe comissões de intermediação no caso de vender o produto ao
produtor. Não existe qualquer garantia de que será mantido um mercado secundário ativo, o que poderá ter impacto na sua capacidade de vender o
produto. Por favor, tenha em consideração que a proteção do seu capital contra o desempenho futuro do mercado não será aplicada em caso de
resgate antes de 28/10/2025.

Como posso apresentar queixa?
Qualquer queixa relativa à conduta da entidade comercializadora poderá ser apresentada através de qualquer Balcão, SuperLinha (217807364 custo de chamada para a rede fixa nacional), NetBanco (Espaço Cliente), para o Departamento de Atenção ao Cliente através do endereço
atencaoaocliente@santander.pt, por carta para a Rua da Mesquita, n.º 6, 1070-238 Lisboa, conforme Regulamento de Gestão de Reclamações
disponível em “Informação Útil” em www.santander.pt . Pode ainda apresentar reclamação junto da CMVM. O investidor poderá apresentar queixa
relativa ao Emitente através do Serviço de Reclamações e Atenção ao Cliente, enviando um correio eletrónico para atenclie@gruposantander.com
ou uma carta para o endereço Calle Josefa Valcárcel 30, Edificio Merrimack IV, 2ª Planta, 28027, Madrid, Espanha. Para mais i nformações pode
aceder à página web www.bancosantander.es.

Outras informações relevantes
Estes valores mobiliários são emitidos ao abrigo do Programa “SANTANDER INTERNATIONAL PRODUCTS PLC EUR 10,000,000,000 Euro
Medium Term Note”, garantido pelo BANCO SANTANDER, S.A. (o “Programa”), e serão admitidos à negociação no mercado regulamentado
Euronext Dublin. O Programa e os termos e condições finais dos valores mobiliários podem ser consultados na página web http://www.ise.ie/ ou em
www.santander.com/es/accionistas-e-inversores/renta-fija/emisiones-de-deuda. Durante o período de subscrição, o investidor tem o direito de
desistir da aquisição deste produto ao preço de emissão, sem encargos por parte do Emitente. A Nota Retorno on SX5E OCT 2025 e o produto
líquido resultante da emissão será utilizada segundo o descrito no ponto “Use of Proceeds” do Prospeto Base do Programa. Não existe direito à livre
resolução do contrato de subscrição, uma vez que o preço dos instrumentos sobre os quais este incide depende de flutuações do mercado,
insuscetíveis de controlo pelo Emitente, pelo distribuidor ou pelo Garante que poderiam ocorrer no período de livre resolução. Para dirimir quaisquer
litígios emergentes do contrato de subscrição será competente o tribunal do domicílio do Cliente em Portugal. Não estão previ stos meios
extrajudiciais de resolução de litígios.
Página 3 de 3

