Documento de Informação Adicional – Depósito Estruturado “Depósito USD - Cabaz Índices de Ações”
Agente Calculador
O Agente Calculador efetuará os ajustamentos e/ou substituições necessárias com base na prática normal de mercado e de
forma a refletir o mais fielmente possível os termos inicialmente contratados.
O Agente Calculador atuará sempre de boa-fé e, salvo erro manifesto, os valores calculados serão finais e definitivos. Quaisquer
eventuais ajustamentos e/ou substituições serão, sempre que possível, efetuados tendo por base as Definições da International
Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA).
Informação Adicional
Não existe capitalização de juros.
O Depósito encontra-se sujeito à Lei Portuguesa.
Não é permitida a negociação ou a transferência de titularidade do Depósito.
Não existe possibilidade de renovação do Depósito na Data de Vencimento.
O Depósito não permite entregas adicionais de fundos.
O Banco Santander Totta, S.A., instituição de crédito autorizada e registada junto do Banco de Portugal com o código 18, será a
instituição depositária, sendo responsável pela organização e liderança do Depósito. A constituição do Depósito e qualquer
informação respeitante ao mesmo, poderá ser obtida através dos Balcões do Banco Santander Totta, S.A. e do endereço de
internet http://www.santandertotta.pt.
O montante depositado e a remuneração daí resultante serão automaticamente creditados na conta de depósitos à ordem
associada na data prevista no Documento de Informação Fundamental, desde que corresponda a Dia Útil de Liquidação.
Entende-se por Dia Útil de Liquidação qualquer dia em que o sistema TARGET2 (sistema de Transferências Automáticas
Transeuropeias de Liquidações pelos Valores Brutos em Tempo Real) não esteja encerrado. Este sistema encerra atualmente,
para além de aos Sábados e aos Domingos, nos seguintes dias: i) no Dia de Ano Novo; ii) na Sexta-feira Santa (do calendário
religioso católico/protestante); iii) na Segunda-feira a seguir à Páscoa (do calendário religioso católico/protestante); iv) no dia 1 de
maio (Dia do Trabalhador); v) no dia de Natal e vi) no dia 26 de dezembro. Mais informação sobre o sistema TARGET2 poderá ser
obtida no endereço de internet http://www.ecb.int.
Qualquer dia referido no Documento de Informação Fundamental que não seja Dia Útil de Liquidação nos termos acima descritos,
será substituído pelo Dia Útil de Liquidação imediatamente a seguir, sem prejuízo do disposto no parágrafo seguinte.
No caso de alguma das Datas de Determinação ou da Data de Constituição não ser um Dia Útil de Negociação relativamente a
qualquer um dos índices que compõem o Cabaz, considerar-se-á, em substituição e somente para efeitos de cálculo da
remuneração, o Dia Útil de Negociação imediatamente seguinte para todos os índices, em simultâneo.
Para cada um dos índices do Cabaz, entende-se por Dia Útil de Negociação qualquer dia em que, na opinião do Agente
Calculador, i) seja possível negociar uma percentagem significativa dos seus constituintes e ii) em que a entidade responsável
pelo cálculo e divulgação do valor do Índice torne do conhecimento público o respetivo valor oficial de fecho.
Quando o contrato de depósito é celebrado à distância, não existe direito à livre resolução do mesmo ao abrigo do Decreto-lei nº
95/2006, de 29 de maio, uma vez que o valor dos instrumentos sobre os quais o Depósito incide depende de flutuações do
mercado, insuscetíveis de controlo pelo Banco e que poderiam ocorrer no período de livre resolução.
O Depósito encontra-se sujeito à lei portuguesa. Para dirimir quaisquer litígios emergentes do contrato será competente o tribunal
do domicílio do Cliente em Portugal. Não estão previstos meios extrajudiciais de resolução de litígios.
A Bloomberg e a International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA) são marcas registadas e pertencem aos respetivos
titulares. Estas entidades não são responsáveis nem participam na determinação do momento, do preço ou do montante do
Depósito a ser comercializado, nem serão responsáveis por quaisquer erros ou omissões na determinação dos mesmos, nem por
quaisquer pagamentos relativos ao Depósito. Nenhuma destas entidades tem qualquer obrigação ou responsabilidade
relativamente à comercialização do Depósito, ou à informação contida no Documento de Informação Fundamental.
A STOXX Limited, o grupo Deutsche Börse e os seus licenciantes, parceiros de pesquisa ou fornecedores de dados não têm
nenhum vínculo com o Banco Santander Totta S.A., com exceção do licenciamento do índice EURO STOXX 50® e das marcas
comerciais associadas ao uso em conexão com o Depósito Estruturado “Depósito USD - Cabaz Índices de Ações”.
A STOXX, o grupo Deutsche Börse e os seus licenciantes, parceiros de pesquisa ou fornecedores de dados não:
•

patrocinam, não apoiam, não vendem nem promovem o Depósito Estruturado.

•

recomendam a ninguém investir no Depósito Estruturado ou em quaisquer outros títulos.

•

são responsáveis nem têm a obrigação de tomar decisões sobre o prazo, a quantia ou as tarifas do Depósito Estruturado.

•

têm nenhuma responsabilidade nem obrigação administrativa ou comercial quanto ao Depósito Estruturado.

•

consideram as necessidades do Depósito Estruturado ou dos proprietários do mesmo ao determinar, compor ou calcular o
Euro , nem têm obrigação de fazê-lo.
A STOXX, o grupo Deutsche Börse e os seus licenciantes, parceiros de pesquisa ou fornecedores de dados não fornecem
nenhuma garantia, e excluem a sua responsabilidade (quer por negligência, quer por outra razão), relativamente ao
Depósito Estruturado e aos seus desempenhos.
A STOXX não assume nenhuma relação contratual com o comprador do Depósito Estruturado ou com qualquer terceiro
interessado.
Nomeadamente,

•

a STOXX, o grupo Deutsche Börse e os seus licenciantes, parceiros de pesquisa ou fornecedores de dados não dão
qualquer garantia, expressa ou implícita, e isentam-se de qualquer responsabilidade relativamente:
o aos resultados obtidos pelo Depósito Estruturado, pelo proprietário do Depósito Estruturado ou por qualquer outra
pessoa associada ao uso do índice EURO STOXX 50® e aos dados incluídos no índice EURO STOXX 50®;
o à precisão, pontualidade e integridade do índice EURO STOXX 50® e dos dados que lhe digam respeito;
o à comerciabilidade e adequação a um determinado fim ou uso do índice EURO STOXX 50® e dos respetivos dados;
o ao desempenho do Depósito Estruturado em geral.

•

a STOXX, o grupo Deutsche Börse e os seus licenciantes, parceiros de pesquisa ou fornecedores de dados não fornecem
nenhuma garantia, e excluem qualquer responsabilidade relativamente a erros, omissões ou interrupções no índice EURO
STOXX 50® e nos respetivos dados;

• a STOXX, o grupo Deutsche Börse Group ou os seus licenciantes, parceiros de pesquisa ou fornecedores de dados não se
responsabilizam, em nenhuma circunstância (quer por negligência, quer por outras razões) por perdas ou danos que possam
decorrer de erros, omissões ou interrupções no índice EURO STOXX 50® ou nos seus dados ou em relação com o Depósito
Estruturado, mesmo quando a STOXX, o grupo Deutsche Börse ou os seus licenciantes, parceiros de pesquisa ou
fornecedores de dados estão cientes de que essa perda ou dano possa vir a ocorrer.
O contrato de licença entre o Banco Santander Totta S.A. e a STOXX destina-se a beneficiar ambas as partes, e não os
proprietários dos Depósitos Estruturados ou de outros terceiros interessados.
O "índice S&P 500®" é um produto da S&P Dow Jones Indices LLC, uma divisão da S&P Global, ou de suas afiliadas (“SPDJI”), e
foi licenciado para uso pelo Banco Santander Totta S.A. Standard & Poor’s® e S&P® são marcas comerciais da Standard & Poor’s
Financial Services LLC, uma divisão da S&P Global (“S&P”); Dow Jones® é marca registrada da Dow Jones Trademark Holdings
LLC (“Dow Jones”) e essas marcas comerciais foram licenciadas para uso pela SPDJI e sublicenciadas para propósitos
específicos do Banco Santander Totta S.A. Não é possível investir diretamente em um índice. O Depósito USD - Cabaz Índices de
Ações não é patrocinado, endossado, vendido ou promovido pela SPDJI, Dow Jones, S&P, nem por nenhuma das suas
respectivas afiliadas (coletivamente, “S&P Dow Jones Indices”). A S&P Dow Jones Indices não faz qualquer afirmação ou oferece
garantia expressa ou implícita aos titulares do Depósito USD - Cabaz Índices de Ações ou a qualquer membro do público em
relação à conveniência de investir em valores mobiliários em geral ou no Depósito USD - Cabaz Índices de Ações em especial, ou
à capacidade do índice S&P 500® de acompanhar o desempenho geral do mercado. O desempenho passado de um índice não
significa uma indicação ou garantia de resultados futuros. A única relação da S&P Dow Jones Indices com o Banco Santander
Totta S.A. em relação ao índice S&P 500® é o licenciamento do Índice e de certas marcas registradas, marcas de serviço e/ou
nomes comerciais da S&P Dow Jones Indices e/ou de seus licenciantes. O índice S&P 500® é determinado, composto e calculado
pela S&P Dow Jones Indices independentemente do Banco Santander Totta S.A. ou do Depósito USD - Cabaz Índices de Ações.
A S&P Dow Jones Indices não tem nenhuma obrigação de levar em consideração as necessidades do Banco Santander Totta
S.A. ou dos titulares do Depósito USD - Cabaz Índices de Ações para determinar, compor ou calcular o índice S&P 500®. A S&P
Dow Jones Indices não é responsável nem participa da determinação dos preços e do volume do Depósito USD - Cabaz Índices
de Ações ou da oportunidade de emitir ou vender Depósito USD - Cabaz Índices de Ações ou da determinação ou cálculo da
equação pela qual o Depósito USD - Cabaz Índices de Ações foi convertido em dinheiro, entregue ou resgatado, conforme o caso.
A S&P Dow Jones Indices não tem nenhuma obrigação ou responsabilidade pela administração, comercialização ou marketing do
Depósito USD - Cabaz Índices de Ações. Não há garantia de que os produtos de investimento baseados no índice S&P 500®
acompanharão corretamente o desempenho do índice ou oferecerão retornos positivos do investimento. A S&P Dow Jones Indices
LLC não é uma empresa de consultoria fiscal ou de investimentos. Um consultor fiscal deve ser consultado para avaliar o impacto
de quaisquer valores mobiliários isentos de impostos nos portfólios e as consequências fiscais de se tomar qualquer decisão de
um investimento específico. A inclusão de um título no índice não constitui recomendação da S&P Dow Jones Indices para
comprar, vender ou manter o referido título, nem é considerada como orientação de investimento.
A S&P DOW JONES INDICES NÃO GARANTE A ADEQUAÇÃO, CORREÇÃO, OPORTUNIDADE E/OU PLENITUDE DO ÍNDICE
S&P 500® OU DE QUAISQUER DADOS CORRELATOS, OU QUALQUER MENSAGEM, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS,
MENSAGENS ORAIS OU ESCRITAS (INCLUINDO MENSAGENS ELETRÔNICAS) CORRELATAS. A S&P DOW JONES
INDICES NÃO ESTARÁ SUJEITA A QUAISQUER DANOS OU RESPONSABILIDADE POR ERROS, OMISSÕES OU ATRASOS.
A S&P DOW JONES INDICES NÃO OFERECE GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, E EXPRESSAMENTE REJEITAM
TODAS AS GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO ESPECÍFICO, OU USO OU
RESULTADOS OBTIDOS PELO BANCO SANTANDER TOTTA S.A., PELOS TITULARES DO DEPÓSITO USD – CABAZ ÍNDICE
DE AÇÕES, OU POR QUALQUER PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PELO USO DO ÍNDICE S&P 500® OU COM RELAÇÃO A
QUAISQUER DADOS CORRELATOS. SEM LIMITAÇÃO DO ACIMA EXPOSTO, EM NENHUM CASO, A S&P DOW JONES
INDICES SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS INDIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS, PUNITIVOS OU
CONSEQUENTES, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, LUCROS CESSANTES, PREJUÍZOS COMERCIAIS, PERDA DE TEMPO OU
CLIENTELA, MESMO QUE TENHAM SIDO INFORMADAS DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS, SEJA POR CONTRATO, ATO
ILÍCITO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU DE QUALQUER OUTRA FORMA. NÃO HÁ BENEFICIÁRIOS EXTERNOS DE
CONTRATOS OU ACORDOS ENTRE A S&P DOW JONES INDICES E O BANCO SANTANDER TOTTA S.A., ALÉM DOS
LICENCIANTES DA S&P DOW JONES INDICES.
Regime Fiscal
Os juros de contas de depósito à ordem e a prazo, obtidos por pessoas singulares, residentes em território português, fora do
âmbito de atividades empresariais ou profissionais, são tributados, em IRS, por retenção na fonte, à taxa liberatória de 28%,
podendo, contudo, o titular optar pelo respetivo englobamento, caso em que a retenção na fonte efetuada tem natureza de
pagamento por conta. Neste caso, a taxa efetiva de tributação dos juros depende do escalão de tributação a que o respetivo
beneficiário estiver sujeito.
Caso o sujeito passivo opte pelo englobamento destes rendimentos, terá de englobar obrigatoriamente os demais rendimentos da
mesma categoria, tratando-se, neste caso, de rendimentos de capitais (Categoria E) objeto de retenção na fonte durante o mesmo
ano e relativamente aos quais exista opção pelo englobamento.

No caso de os juros serem obtidos por pessoas singulares residentes, no âmbito de atividades empresariais e profissionais, é
aplicável a retenção na fonte de IRS à taxa de 28%, a qual tem a natureza de pagamento por conta do imposto devido a final,
sendo o englobamento obrigatório. No caso de os juros serem obtidos por pessoas coletivas residentes em território nacional ou
por pessoas coletivas não residentes com estabelecimento estável em Portugal ao qual os rendimentos sejam imputáveis, é
aplicável a retenção na fonte de IRC, à taxa de 25%, a qual tem a natureza de pagamento por conta do imposto a pagar, sendo o
englobamento obrigatório, pelo que entram assim no cômputo do resultado tributável do sujeito passivo. Os juros de contas de
depósito cujo titular seja uma pessoa singular ou coletiva (sem estabelecimento estável), não residentes em território português,
são tributados, por retenção na fonte a título definitivo às taxas respetivamente de 28% e 25%, podendo beneficiar de redução de
taxa, em caso de aplicação de Acordo para evitar a Dupla Tributação celebrado pelo Estado Português, conquanto sejam
satisfeitos os respetivos requisitos formais. No âmbito da transposição da Diretiva Comunitária da Troca Automática de
Informações (2014/107/UE), através do DL n.º 64/2016, de 11 de outubro, foi igualmente incorporado o regime do Common
Reporting Standard (“CRS”), na ordem jurídica portuguesa, que regula a troca automática de informações financeiras no domínio
da fiscalidade. Este regime produz efeitos ao dia 1 de janeiro de 2016 e é aplicável a todas as Instituições Financeiras dos países
aderentes. No caso dos juros de contas de depósito pagos a pessoas singulares ou coletivas não residentes e sem
estabelecimento estável em território português são tributados por retenção na fonte a título definitivo à taxa de 35%, caso o
sujeito passivo seja domiciliado em país, território ou região sujeitos a um regime fiscal claramente mais favorável, constante da
lista aprovada por Portaria do Ministro das Finanças.
No caso dos juros pagos ou colocados à disposição em contas abertas em nome de um ou mais titulares mas por conta de
terceiros não identificados (“contas-jumbo”), exceto quando seja identificado o beneficiário efetivo (termos em que se aplicam as
regras gerais), aplica-se a retenção na fonte à taxa de 35%, a título definitivo.
As transmissões gratuitas, por morte ou por doação, dos montantes incluídos em depósitos à ordem ou a prazo, a favor de
pessoas singulares estão sujeitas a Imposto do Selo, à taxa de 10% sobre o respetivo valor, exceto tratando-se de transmissões
efetuadas a favor do cônjuge ou unido de facto, descendentes e ascendentes, em que há lugar à aplicação de uma isenção. Se o
beneficiário destas transmissões for uma pessoa coletiva residente ou não residente com estabelecimento estável em Portugal ao
qual os rendimentos sejam imputáveis, ficam as mesmas sujeitas a tributação às taxas gerais de IRC no cômputo do resultado
tributável, sem prejuízo das isenções ou exclusões em sede deste imposto que se mostrem aplicáveis. Por seu turno, as
transmissões gratuitas a favor de pessoas coletivas não residentes sem estabelecimento estável em Portugal estão sujeitas a
tributação em sede de IRC à taxa de 25%, com possibilidade de eliminação ou atenuação dessa tributação em caso de aplicação
de Acordo de Dupla Tributação.
A presente informação constitui um simples resumo do atual regime fiscal das contas de depósito e não dispensa a consulta da
legislação aplicável, pelo que se alerta que qualquer alteração no regime fiscal aplicável poderá implicar, nomeadamente, em
termos líquidos, uma perda de parte da remuneração descrita no campo “Em que consiste este produto” do Documento de
Informação Fundamental.

