Depósito Estruturado “Depósito Zona Euro 5 Ações”

Documento de Informação
Fundamental
Finalidade
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: Depósito Zona Euro 5 Ações
Instituição Depositária: Banco Santander Totta, S.A.
Contactos da Instituição: www.santandertotta.com. Para mais informações, ligue para 707 21 24 24
Autoridade de Supervisão: Banco de Portugal
Data de Produção do Documento de Informação Fundamental: 18 de Janeiro de 2018
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Está prestes a adquirir um produto que não é simples e cuja compreensão poderá ser difícil.

Em que consiste este produto?
Tipo: Depósito estruturado/ Depósito a prazo não mobilizável antecipadamente.
Objetivos: Depósito com um prazo de 2 anos, denominado em Euros (€), com um montante mínimo de constituição de 500€ e
um máximo de 200.000.000€, cuja remuneração, paga na Data de Vencimento sobre o montante depositado, depende da
evolução simultânea da Euribor 6 Meses (“Euribor 6M”) e de cada uma das cinco ações de empresas multinacionais (Renault,
ING, Siemens Gamesa, Crédit Agricole e Deutsche Telekom) que compõem o cabaz subjacente (“Cabaz”).
Forma de determinação da remuneração
Na Data de Vencimento haverá lugar ao pagamento do somatório das remunerações apuradas semestralmente sobre o montante
depositado e que correspondem a Euribor 6Mj x Actj/360 acrescida de:

0,60%, se o preço de fecho médio de cada uma das cinco ações que compõem o Cabaz for igual ou superior a 101,00% do
respetivo preço de fecho observado na Data de Constituição; ou

0,015%, nas restantes situações.
A Taxa Anual Nominal Bruta – TANB (média) mínima é de 0,030%.
Euribor 6Mj = valor da Euribor 6M a utilizar no cálculo da remuneração de cada semestre j, publicado no 2º dia útil anterior ao seu
início. Caso a Euribor 6Mj seja negativa, o valor a ser considerado para efeitos de cálculo de remuneração para o respetivo
semestre será 0%. Actj designa o número de dias relevantes para o cálculo da remuneração associada ao semestre j=1, 2, 3 e 4.
Por preço de fecho entende-se o preço oficial de fecho de cada uma das ações do Cabaz nas bolsas de valores respetivas,
ajustado em caso de alterações no capital das empresas (conforme recolhido da Bloomberg).
O preço de fecho médio de cada ação corresponde à média aritmética simples dos preços de fecho observados nas bolsas
respetivas nas cinco Datas de Determinação relevantes para cada semestre.
O Agente Calculador é o Banco Santander Totta, S.A..
O Agente Calculador poderá proceder aos ajustamentos e/ou substituições no Depósito considerados necessários e adequados,
com base na prática normal de mercado e de forma a refletir o mais fielmente possível os termos inicialmente contratados, na
eventualidade de, relativamente a qualquer uma das empresas associadas às ações que compõem o Cabaz, se verificar qualquer
ocorrência que o Agente Calculador considere relevante, nomeadamente i) dissolução, qualquer que seja a causa, incluindo a
fusão, ii) extinção por qualquer outra causa, iii) instauração de processo de recuperação ou de insolvência, iv) nacionalização total
ou parcial, e v) factos que contribuam para uma alteração significativa do grau de dispersão de mercado ou a exclusão de
negociação de mercado.
No que se refere à Euribor 6M, o Agente Calculador poderá proceder aos ajustamentos e/ou substituições no Depósito
considerados necessários e adequados na eventualidade de se verificar a ocorrência de determinado evento extraordinário,
designadamente por extinção, descontinuação, suspensão, restrição ou limitação da publicação da cotação oficial da Euribor 6M.
Datas Relevantes
Data de Constituição: 28 de março de 2018.
Data de Vencimento e de Reembolso do Capital: 27 de março de 2020.
Datas de Publicação da Euribor 6M e Datas de Determinação:
j

Datas de Publicação da Euribor 6M

1

26 de março de 2018

2

26 de setembro de 2018

3

26 de março de 2019

4

26 de setembro de 2019

12 de setembro de 2018
13 de setembro de 2018
12 de março de 2019
13 de março de 2019
12 de setembro de 2019
13 de setembro de 2019
11 de março de 2020
12 de março de 2020

Datas de Determinação
14 de setembro de 2018
17 de setembro de 2018
14 de março de 2019
15 de março de 2019
16 de setembro de 2019
17 de setembro de 2019
13 de março de 2020
16 de março de 2020

18 de setembro de 2018
18 de março de 2019
18 de setembro de 2019
17 de março de 2020
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Depósito Estruturado “Depósito Zona Euro 5 Ações”
Ativos Subjacentes
 A EURIBOR® (Euro Interbank Offered Rate) é a taxa à qual os bancos de reconhecida qualidade de crédito (“Prime Banks”)
do Mercado Monetário da zona Euro disponibilizam fundos uns aos outros. É calculada como uma média de contribuições
diárias, para oito diferentes maturidades (1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 9 meses e 12 meses),
por um painel atualmente constituído por 20 bancos de referência do Mercado Monetário do Euro.
 A Renault SA (Código Bloomberg RNO FP Equity) é uma multinacional francesa de conceção, produção, comercialização e
reparação de automóveis, designadamente veículos de passageiros e veículos comerciais ligeiros. A empresa, que também
presta serviços financeiros, está cotada em euros no mercado regulamentado Euronext Paris.
 A ING Groep N.V. (Código Bloomberg INGA NA Equity) é uma multinacional holandesa que fornece serviços de banca de
investimento, banca de empresas, banca privada, gestão de ativos, tesouraria e seguros. A empresa está cotada em euros
no mercado regulamentado Euronext Amsterdam.
 A Siemens Gamesa Renwable Energy, S.A. (Código Bloomberg SGRE SM Equity) é uma multinacional espanhola que
concebe e produz equipamentos de energia renovável. A empresa está cotada em euros no mercado regulamentado Bolsa
de Madrid (SIBE).
 O Crédit Agricole S.A. (Código Bloomberg ACA FP Equity) é uma multinacional francesa que, através das suas subsidiárias,
oferece serviços de banca e seguros. A instituição está cotada em euros no mercado regulamentado Euronext Paris.
 A Deutsche Telekom AG (Código Bloomberg DTE GY Equity) é uma multinacional alemã que opera no setor das
telecomunicações. A empresa fornece serviços de telefone fixo, comunicações móveis, acesso à Internet e serviços de
informação tecnológica e de telecomunicações para clientes empresariais e está cotada em euros no mercado
regulamentado Deutsche Boerse/XETRA.
Tipo de investidor não profissional ao qual se destina:

Depositantes que tenham conhecimentos e experiência em matéria de mercados financeiros.

Depositantes que não desejem correr risco de capital no prazo de dois anos.

Depositantes que não antecipem vir a ter necessidades de liquidez nos próximos 2 anos, já que o Depósito não é
mobilizável antecipadamente.

Quais são os riscos e qual poderá ser o meu retorno?
Indicador de
risco

1

2

3

4

Risco mais baixo

!

5

6

7

Risco mais elevado

O indicador de risco pressupõe que o produto é detido até ao dia 27 de
março de 2020.
Não poderá efetuar um resgate antecipado.

O indicador sumário de risco constitui uma orientação sobre o nível de risco deste produto quando comparado
com outros produtos. Mostra a probabilidade de o produto sofrer perdas financeiras, no futuro, em virtude de
flutuações dos mercados ou da nossa incapacidade para lhe pagar.
Classificamos este produto na classe de risco 1 numa escala de 1 a 7, que corresponde à mais baixa classe de
risco. Este indicador resulta da combinação de um nível 1 (muito baixo) de risco de mercado, associado a
possíveis perdas resultantes de um desempenho futuro dos ativos subjacentes, com um nível 2 de risco de
crédito, que significa que é muito improvável que condições de mercado desfavoráveis tenham um impacto
adverso na nossa capacidade para lhe pagar.
Existe a possibilidade do regime fiscal aplicável ser alterado até à Data de Vencimento, podendo uma eventual
alteração adversa deste regime implicar, em termos líquidos, uma perda de parte da remuneração.
Tem direito a receber no mínimo 100,06% do seu capital. Os eventuais montantes acima deste, e os eventuais
retornos adicionais, dependem do comportamento futuro do mercado, e são incertos.
O indicador acima apresentado não tem em conta a proteção do sistema de garantia de depósitos (consultar a
secção “O que sucede se o Banco Santander Totta, S.A., não puder pagar?”).
Cenários de
desempenho

Investimento 10.000€
2 anos (Período de
detenção)

Cenários
Cenário de
stress
Cenário
desfavorável
Cenário
moderado
Cenário
favorável

Valor que poderá receber após
dedução dos custos
Retorno médio anual
Valor que poderá receber após
dedução dos custos
Retorno médio anual
Valor que poderá receber após
dedução dos custos
Retorno médio anual
Valor que poderá receber após
dedução dos custos
Retorno médio anual

10.006,00€
0,030%
10.006,00€
0,030%
10.064,50€
0,318%
10.240,00€
1,184%

Depósito Estruturado “Depósito Zona Euro 5 Ações”

Este quadro mostra o montante que pode receber no final dos próximos 2 anos, em diferentes cenários,
pressupondo que investe 10.000€. Os cenários apresentados ilustram qual poderá ser o desempenho do seu
investimento. Pode compará-los com os cenários de outros produtos. Os cenários apresentados são uma
estimativa do desempenho futuro com base na experiência do passado sobre a forma como varia o valor deste
investimento, não são um indicador exato. O valor que recebe poderá variar em função do comportamento do
mercado. O cenário de stress mostra o que poderá receber numa situação extrema dos mercados, e não inclui
a situação em que não estamos em condições de lhe pagar. Não poderá liquidar o produto antecipadamente.
Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto. Os valores não têm em conta a sua
situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que obterá.

O que sucede se o Banco Santander Totta, S.A. não puder pagar?
Os depósitos constituídos no Banco Santander Totta, S.A. beneficiam da garantia de reembolso prestada pelo Fundo de Garantia
de Depósitos sempre que ocorra a indisponibilidade dos depósitos por razões diretamente relacionadas com a sua situação
financeira. O Fundo de Garantia de Depósitos garante o reembolso até ao valor máximo de 100.000€ por cada depositante. Para
mais informações consulte o endereço de internet http://www.fgd.pt.
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Quais são os custos?
Custos ao
longo do
tempo

A redução do rendimento (RIY) mostra o impacto que o total dos custos pagos terá sobre o retorno do
investimento que pode obter. O total dos custos inclui os custos pontuais, os custos recorrentes e os custos
acessórios. Os montantes aqui apresentados são os custos acumulados do próprio produto para o período de
detenção. Os valores pressupõem que investe 10.000€.
Investimento 10.000 €

Composição
dos custos

Total dos Custos

2 anos
35,49 €

Impacto no retorno anual (RIY)

0,18%

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;
- O significado das diferentes categorias de custos.
Este quadro mostra o impacto no retorno anual
Custos
pontuais
Custos
recorrentes

Custos
acessórios

Custos de entrada

0,18%

Custos de saída

n.a.

Custos de transação
da carteira
Outros custos
recorrentes

n.a.

Comissões de
desempenho
Juros transitados

n.a.
n.a.

n.a.

O impacto dos custos já incluídos no preço.
O impacto dos custos de saída do seu investimento
quando este se vence.
O impacto dos custos de comprarmos e vendermos
investimentos subjacentes ao produto.
O impacto dos custos em que incorremos
anualmente pela gestão dos seus investimentos.
O impacto da comissão de desempenho. Cobramola ao seu investimento caso o desempenho do
produto supere o seu valor de referência.
O impacto dos juros transitados.

Por quanto tempo devo manter o Produto? E posso fazer mobilizações antecipadas de capital?
Período de detenção: 2 anos
Este Depósito deve ser mantido durante 2 anos, não sendo possível a sua mobilização antecipada.

Como posso apresentar queixa?
Pode apresentar queixa ao Banco Santander Totta, S.A. através de qualquer Balcão, Superlinha (707212424), NetBanco (Espaço
Cliente), para o Departamento de Atenção ao Cliente através do endereço atencaoaocliente@santander.pt, por carta para a Rua
da Mesquita, nr. 6, 1070-238 Lisboa, conforme Regulamento de Gestão de Reclamações disponível em “Informação Útil” em
www.santandertotta.pt. Pode ainda apresentar reclamação ao Banco de Portugal, através do livro de reclamações disponível em
qualquer balcão do Banco Santander Totta, S.A., ou diretamente através da submissão online do formulário disponível em
https://clientebancario.bportugal.pt.

Outras informações relevantes
O período de subscrição do Depósito decorrerá até 23 de março de 2018.
As condições previstas no presente Documento de Informação Fundamental serão válidas apenas durante o período de vida do
Depósito, ou seja, até 27 de março de 2020.
Pode consultar informação adicional sobre as acções em: www.renault.com, www.ing.com, www.siemensgamesa.com,
www.credit-agricole.com e www.telekom.com.

