
 

 

 
1. SUMÁRIO 

 
[Se este sumário se referir a uma ou mais séries de Títulos, e que os termos sejam diferentes em relação a uma ou mais séries, insira 
no item respectivo, onde está escrito “a inserir em relação a cada Série de Títulos", a frase "Em relação a cada série".] 
 

Os sumários são compostos por regras de divulgação conhecidas por “Elementos”. Estes elementos estão numerados nas secções A – 
E (A.1 – E.7).  

Este sumário inclui todos os Elementos exigidos num resumo para este tipo de Títulos e Emitente. Dado que alguns Elementos não 
terão que ser tratados, poderá haver lacunas na sequência da numeração dos Elementos.  

Ainda que seja necessário inserir um Elemento no sumário por causa do tipo de Títulos e de Emitente, é possível que nenhuma 
informação relevante venha a ser dada relativamente ao Elemento. Nesse caso, é incluído no resumo uma breve descrição do Elemento 
com a menção de “não se aplica”. 
 

Elemento Secção A – Introdução e avisos 

A.1 Aviso Aviso de que: 

• Este sumário deve ser lido como introdução ao Prospecto 
informativo; 

• Qualquer decisão de investimento em Títulos por parte do 
investidor deve basear-se na análise do Prospecto informativo 
como um todo; 

• Sempre que for apresentada em tribunal uma queixa relativamente 
à informação contida no Prospecto informativo, o investidor 
queixoso poderá ter que pagar os custos de tradução do Prospecto 
informativo antes do início do processo em justiça, de acordo com 
a legislação nacional em vigor no Estado-Membro da UE; e 

• A responsabilidade civil aplica-se só aquelas pessoas que 
incluíram este Sumário no processo incluindo qualquer tradução do 
mesmo, mas apenas se este Sumário for inconclusivo, incorrecto 
ou inconsistente quando lido juntamente com as outras partes do 
Prospecto informativo ou se não fornece informações pertinentes, 
após a sua leitura juntamente com as outras partes do Prospecto 
informativo, que possam ajudar os investidores a tomar uma 
decisão quando ponderam a possibilidade de investir ou não nos 
referidos Títulos. 

 

A.2 Autorização para uso do Prospecto 
informativo 

• [O Emitente autoriza a utilização do Prospecto no âmbito de uma 
revenda subsequente ou investimento final dos Títulos por parte de 
todos os intermediários financeiros (consentimento geral).]  

• [O Emitente autoriza a utilização do Prospecto no âmbito de uma 
revenda subsequente ou investimento final dos Títulos por parte 
do[s] seguinte[s] intermediário[s] financeiro[s] (consentimento 
individual): [inserir nome[s] e morada[s]].] 

• O período de oferta durante o qual a revenda subsequente ou o 
investimento final por parte intermediários financeiros pode ser 
efetuado ocorre [desde [inserir data de início da oferta] a [inserir 
data de fim da oferta]] [desde que o Prospecto informativo seja 
válido de acordo com o artigo 9º da Directiva sobre o Prospecto 
informativo] [inserir período]. 

• [Este consentimento está ainda sujeito a e ao abrigo de condições 
[ ].] [Este consentimento não está sujeito nem obrigado a nenhuma 
condição] 

• No caso de um intermediário financeiro apresentar uma oferta, 
o intermediário financeiro deverá fornecer informação aos 
investidores sobre as condições gerais da oferta no momento 
em que a oferta é apresentada.  

• Não aplicável. O Emitente não consente no uso do Prospecto para 
posterior revenda ou colocação final dos Títulos por intermediários 
financeiros.  

 

Elemento Secção B – Emitente  
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B.1 Denominação 
Jurídica e 
Comercial do 
Emitente. 

Denominação jurídica e comercial do Emitente é Deutsche Bank Aktiengesellschaft (“Deutsche 
Bank“, “Deutsche Bank AG” ou o “Banco“). 

B.2 Morada, Forma 
Jurídica, 
Legislação e 
País de 
Incorporação. 

O Deutsche Bank é uma sociedade cotada em bolsa (Aktiengesellschaft) de acordo com legislação 
alemã. O Banco tem sede registada em Frankfurt am Main, Alemanha. A morada da sede é 
Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Alemanha. 

[Se os Valores Mobiliários forem emitidos pela sucursal em Londres do Deutsche Bank AG, 
inserir:  

Deutsche Bank AG, agindo em nome da sua sucursal de Londres ("Deutsche Bank AG, Sucursal 
de Londres") com endereço em Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, 
Reino Unido.] 

[Se a sucursal em Milão do Deutsche Bank AG for o Emitente, inserir:  

Deutsche Bank AG, agindo em nome da sua sucursal de Milão ("Deutsche Bank AG, Sucursal de 
Milão") com endereço em Via Filippo Turati 27, 20121 Milão, Itália.] 

[Se a sucursal em Portugal do Deutsche Bank AG for o Emitente, inserir:  

Deutsche Bank AG, agindo em nome da sua sucursal em Portugal ("Deutsche Bank AG, Sucursal 
em Portugal") com endereço na Rua Castilho, 20, 1250-069 Lisboa, Portugal]  

[Se a sucursal em Espanha do Deutsche Bank AG for o Emitente, inserir:  

Deutsche Bank AG, agindo em nome da sua sucursal em Espanha ("Deutsche Bank AG, Sucursal 
em Espanha") com endereço em Paseo De La Castellana, 18, 28046 Madrid, Espanha.] 

B.4b Tendências 
conhecidas que 
afectem o 
Emitente e os 
ramos no qual 
este opera 

Salvo no que diz respeito aos efeitos das condições macroeconómicas e do ambiente de mercado, 
aos riscos de litigância associados à crise do mercado financeiro, bem como aos efeitos da legislação 
e regulações aplicáveis às instituições financeiras na Alemanha e na União Europeia, não existem 
tendências conhecidas, incertezas, exigências, compromissos ou eventos que razoavelmente 
possam ter um efeito material nas perspectivas do Emitente no ano corrente. 

B.5 Descrição do 
Grupo e da 
posição do 
Emitente no 
interior do 
grupo 

O Banco é a sociedade matriz e a mais relevante do Grupo Deutsche Bank, um grupo composto por 
bancos, sociedades de mercados de capitais, sociedades gestoras de fundos de investimento, 
sociedades de investimento imobiliário, sociedades de financiamento a crédito, empresas de 
consultoria e research e outras sociedades nacionais e estrangeiras (o “Grupo Deutsche Bank”). 

B.9 Previsões de 
lucros ou 
estimativas. 

Não se aplica; Não são efetuadas previsões de lucros ou estimativas. 

B.10 Reservas no 
relatório de 
auditoria sobre 
a informação 
financeira 
histórica. 

Não se aplica; Não há quaisquer reservas no relatório de auditoria sobre a informação financeira 
histórica. 

B.12 Informação 
financeira 
histórica 
principal 
seleccionada. 

A tabela que se segue mostra um resumo do balanço do Deutsche Bank AG, que foi extraído das 
respetivas demonstrações financeiras auditadas e consolidadas, preparadas de acordo com o IFRS 
de 31 de dezembro de 2017 e de 31 de dezembro de 2018 bem como das demonstrações financeiras 
intercalares não auditadas e consolidadas de 30 de junho de 2018 e das demonstrações financeiras 
intercalares não auditadas e consolidadas de 30 de junho de 2019. As informações sobre capital 
social (em euros) e sobre número de ações ordinárias baseiam-se na contabilidade interna do 
Deutsche Bank e não são auditadas. 

 31 de dezembro de 2017 30 de junho de 2018 31 de dezembro de 2018 30 de junho de 2019 

Capital social (em 

EUR) 
5.290.939.215,36 5.290.939.215,36 5.290.939.215,36 5.290.939.215,36 

Número de ações 

ordinárias  
2.066.773.131 2.066.773.131 2.066.773.131 2.066.773.131 
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Ativos Totais (em 

milhões de 

Euros) 
1.474.732 1.420.960 1.348.137 1.436.096 

Passivos Totais 

(em milhões de 

Euros) 
1.406.633 1.352.099 1.279.400 1.371.114 

Capital Próprio 

Total (em milhões 

de Euros) 
68.099 68.861 68.737 64.982 

Rácio de capital 

Common Equity 

Tier 1  

14,8 %1 13,7 % 13,6 % 13,4 % 

 
1  Com base em regras de transição do regime regulatório CRR/CRD 4. 

 
 Não houve 

nenhuma 
alteração 
material 
adversa na 
prospectiva. 

Não ocorreu qualquer alteração substancial adversa na perspetiva do Grupo Deutsche Bank desde 
31 de Dezembro de 2018. 
 

 Alterações 
significativas na 
situação 
financeira ou 
posição  
comercial. 

Não aplicável. Não ocorreu qualquer alteração substancial adversa na posição financeira ou 
comercial do Deutsche Bank desde 30 de junho de 2019. 

 

B.13 Acontecimentos 
recentes que 
sejam materiais 
para a 
solvabilidade do 
Emitente. 

Não aplicável. Não ocorreram acontecimentos recentes que tenham afetado o Emitente e que sejam 
significativos para a avaliação da sua solvência. 

B.14 Dependência 
de outras 
entidades do 
Grupo. 

Por favor ler a informação seguinte em conjunto com o Elemento B.5. 

Não se aplica; O Emitente não depende de outras entidades do Grupo Deutsche Bank. 

B.15 Principais 
actividades do 
Emitente. 

O objeto social do Deutsche Bank, como definido nos seus Estatutos, inclui a prossecução de todos 
os tipos de negócio bancário, a prestação de serviços financeiros e outros serviços e a promoção de 
relações económicas internacionais. O Banco poderá prosseguir este objeto por si ou através de 
sociedades subsidiárias ou afiliadas. Nos limites permitidos pela lei, o Banco tem o direito de 
prosseguir todos os negócios e tomar todos os passos suscetíveis de promover os objetivos do 
Banco, em especial: adquirir e alienar ativos imobiliários, estabelecer sucursais nacionais e no 
estrangeiro, adquirir, administrar e alienar participações noutras sociedades e celebrar acordos 
empresariais 

Até ao início de julho de 2019, as atividades comerciais do Grupo Deutsche Bank encontravam-se 
estruturadas nas seguintes três divisões:  

• Banca Empresarial e de Investimento (Corporate & Investment Bank, (CIB)); 

• Gestão de Ativos (Asset Management, (AM)); e 
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• Banca Comercial e de Particulares (Private & Commercial Bank, (PCB)). 

A partir do terceiro trimestre de 2019, as atividades comerciais do Grupo Deutsche Bank estão 
organizadas nas seguintes cinco divisões corporativas: 

• Banca Empresarial (Corporate Bank (CB));  

• Banca de Investimento (Investment Bank (IB)); 

• Gestão de Ativos (Asset Management (AM));  

• Banca de Particulares (Private Bank (PB)); e 

• Unidade de Libertação de Capital (Capital Release Unit (CRU)). 

 

As cinco divisões são suportadas por funções de infraestrutura. Além disso, Deutsche Bank tem uma 
função de gestão local e regional para facilitar uma implantação coerente de estratégias globais.  

O Banco tem operações ou contactos com clientes existentes ou potenciais na maioria dos países 
do mundo. Estas operações ou contactos incluem: 

• subsidiárias ou agências em vários países; 

• escritórios de representação em outros países; 

• um ou mais representantes destacados para servir clientes num largo número de países 
adicionais. 

 

B.16 Responsáveis 
de controlo. 

Não se aplica; Com base nas notificações da maioria dos accionistas de acordo com a Lei de 
Negociação de Valores Mobiliários Alemã (Wertpapierhandelsgesetz – WpHG) existem apenas seis 
accionistas que detêm mais de 3 mas menos de 10 por cento das acções do Emitente ou a quem 
mais de 3 mas menos de 10 por cento dos direitos de voto são atribuídos. Tanto quanto é do 
conhecimento do Emitente não existem outros accionistas com mais de 3 por cento das acções ou 
dos direitos de voto. O Emitente não é assim maioritariamente directa ou indirectamente detido ou 
controlado. 

B.17 Classificações 
de crédito para 
o Emitente e 
para os Títulos. 

O Deutsche Bank é classificado pela Moody’s Investors Service, Inc. (“Moody’s”), S&P Global 
Ratings Europe Limited (“S&P”), Fitch Ratings Limited (“Fitch”) e DBRS Ratings GmbH (“DBRS”, 
juntamente com Fitch, S&P e Moody’s, as “Agências de Rating”). 

A S&P, a Fitch e a DBRS estão estabelecidas na União Europeia e estão registadas de acordo 
com o Regulamento (EC) Nº 1060/2009 do Parlamento Europeu e do Concelho de 16 September 
2009, alterada, relativa às agências de notação de risco (“CRA Regulation”). Relativamente à 
Moody’s, as notações de risco são validadas nos escritórios da Moody’s no Reino Unido (Moody’s 
Investors Service Ltd.) de acordo com o Artigo 4(3) da CRA Regulation  

À data de 19 de Junho de 2019, os seguintes ratings foram atribuídos ao Deutsche Bank 
relativamente à respetiva dívida sénior não preferencial a longo prazo (e, quando 
disponível, para a sua dívida sénior preferencial a longo prazo) e dívida sénior a curto 
prazo: 

 

Moody's Dívida sénior não preferencial a longo prazo: Baa3 
 Dívida sénior preferencial a longo prazo: A3 (negative) 
 Dívida sénior a curto prazo: P-2  
S&P Dívida sénior não preferencial a longo prazo: BBB- 
 Dívida sénior preferencial a longo prazo: BBB+ 
 Dívida sénior a curto prazo: A-2 
Fitch Dívida sénior não preferencial a longo prazo: BBB 
 Dívida sénior a curto prazo: F2 
DBRS Dívida sénior não preferencial a longo prazo: BBB (high) (negative) 
 Dívida sénior a curto prazo: R-1 (low) (stable) 

 

[Moody’s][,] [e a] [S&P] [e a] [Fitch][inserir outra Agência de Rating] [espera-se que [atribua] 
[atribuam]] [[atribuiu] [atribuiram]] [o seguinte] [os seguintes] rating[s] aos Títulos:[ •] [Os Títulos 
não foram objecto de classificação/rating.] 
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Elemento Secção C – Títulos2 / 3 

C.1 Tipo e classe de 
Títulos, 
incluindo 
quaisquer 
número de 
identificação de 
segurança. 

Tipo de Títulos  

Os Títulos são [Certificados][Warrants][Notes].(os “Títulos”). Para uma descrição mais detalhada ver 
Elemento[s] [C.9 e C.10] [C.15]. 

Número(s) de identificação de segurança dos Títulos 

ISIN: [-] * 

WKN: [-] * 

[Código comum: [-]*] 

[Em relação aos Títulos multiséries inserir o seguinte quadro geral com informação respeitante e 
completa para cada série de Títulos: 

ISIN WKN [Código comum] 
[-] [-] [-] 

] 

C.2 Moeda dos 
Títulos 
emitidos. 

[para cada série de Títulos] [-]* 

[Em relação aos Títulos multiséries inserir o seguinte quadro geral com informação respeitante e 
completa para cada série de Títulos, se necessário: 

ISIN Moeda 
[-] [-] 

] 

C.5 Restrições em 
relação à livre 
transferibilidade 
dos Títulos. 

Nenhuma oferta, venda ou entrega dos Títulos, ou distribuição de qualquer material de oferta 
relacionado com os Títulos poderá ser efetuada em ou de qualquer jurisdição exceto em circunstâncias 
de conformidade com quaisquer leis ou regulamentos aplicáveis. 

Nos termos do exposto supra, cada Título [de uma série de Títulos] é transferível de acordo com a 
legislação em vigor e quaisquer regras e procedimentos aplicáveis ao Agente de Compensação através 
dos quais o Título seja transferido. 

  

C.8 Direitos 
relacionados 
com os Títulos, 
incluindo 
classificação e 
limitações e 
esses direitos 

Direitos relacionados com os Títulos 

Os Títulos dão aos titulares dos Títulos, no momento do reembolso ou pagamento de juros, sujeito a 
perda total, o direito a receber um [pagamento de um montante em numerário] [e/ou] entrega de um 
montante de entrega físico]. [Os Títulos também dão [possivelmente] aos seus titulares o direito ao um 
pagamento de um Cupão.] 

Legislação aplicável aos Títulos 

[Cada série] [de] Títulos será gerida por, e criada de acordo com, [legislação inglesa] [legislação alemã] 
[legislação italiana] [legislação portuguesa] [legislação espanhola]. A constituição dos Títulos será 
gerida pela legislação da jurisdição do Agente de Compensação. 

Estatuto dos Títulos 

[Cada série de] [Os] Títulos (que não sejam Títulos garantidos por um conjunto segregado de ativos de 
garantia) constituem obrigações preferenciais não garantidas e não subordinadas do Emitente 
classificadas pari passu entre as mesmas e pari passu relativamente a todas as outras obrigações não 
garantidas e não subordinadas do Emitente nos termos, contudo, das prioridades legais conferidas a 
determinadas obrigações preferenciais não garantidas e não subordinadas no caso de medidas de 
resolução serem impostas ao Emitente ou no caso de dissolução, liquidação, insolvência, concordata 
ou outros procedimentos com o intuito de evitar a insolvência do, ou contra o, Emitente. 

  

                                                
2  A utilização do símbolo “*” na seguinte Secção C - Títulos indicia que a informação respeitante relativa a cada série de Títulos 

poderá ser apresentada no quadro, no que respeita aos Título multi-séries e sempre que apropriado.  
3  Na seguinte Secção C – Títulos, nos casos em que uma definição permita a opção por um número ou montante que será 

determinado pelo Emitente, esta opção apenas poderá ser usada nos casos em que os Títulos são disponibilizados ao público, 
e esse número ou montante não for determinado no início do período de oferta. 
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[Se os Valores Mobiliários são Valores Mobiliários Garantidos, inserir: 

Os Valores Mobiliários vão ser valores mobiliários garantidos, relativamente aos quais foi constituída 
uma garantia pelo Emitente sobre determinados activos em garantia a favor do BNY Mellon Corporate 
Trustee Services Limited, na sua qualidade de Agente Fiduciário (Trustee) das Garantias para os 
Titulares de Valores Mobiliários e certas outras partes garantidas. Os pagamentos devidos ao abrigo 
dos Valores Mobiliários serão garantidos por uma taxa fixa sobre os ativos dados em garantia mantidos 
numa conta segregada com o The Bank of New York Mellon, London Brach como Custodiante. Os 
activos dados em garantia que garantem os Valores Mobiliários incluem USD, EUR, JPY, GBP, CHF e 
/ ou activos que satisfazem os critérios listados numa das linhas do quadro abaixo: 

Critério de Eligibilidade Percentagem da Margem 

[Inserir breve descrição] [ ] 

[Repetir linhas conforme necessário] 

Prestação de garantias e Acompanhamento das Garantias 

Na data de emissão dos Valores Mobiliários, o Emitente depositará activos dados em garantia 
suficientes numa conta segregada, de tal forma que o Teste de Garantias seja satisfeito nessa data. O 
Emitente pode ser obrigado a entregar ativos dados garantia adicionais para garantir que o Teste de 
Garantias seja satisfeito em cada data de teste de garantia especificado subsequente. Em cada data 
especificada de teste de garantias, o Bank of New York Mellon, London Branch, na sua qualidade de 
Agente de Garantias Tripartido (Collateral Triparty Agent), verificará se o Teste de Garantias está 
satisfeito e notificará o Emitente se o Teste de Garantias não estiver satisfeito. 

Termos definidos utilizados acima: 

"Teste de Garantias" significa (e o Teste de Garantias ficará satisfeito se) o Agente de Garantias 
Tripartido (Collateral Triparty Agent) determinar que o Valor de Margem dos activos dados em garantia 
depositados na conta de garantias numa data especificada de teste de garantias é superior ou igual ao 
Valor de Garantias Exigido em relação à data especificada do teste de garantias. 

“Valor de Margem” significa, em relação a um ativo dado em garantia, um montante igual ao quociente 
de (a) o valor de mercado de tal ativo dado em garantia na data de teste de garantias relevante, dividido 
por (b) a Percentagem de Margem especificada na tabela acima aplicável a tal ativo dado em garantia, 
conforme determinado pelo Agente de Garantias Tripartido (Collateral Triparty Agent). 

"Valores Mobiliários Garantidos Não Inventariados" significa, em relação a uma série de Valores 
Mobiliários e a qualquer data relevante, os Valores Mobiliários que não sejam detidos pelo Emitente ou 
seus afiliados nessa data. 

"Valor de Garantias Exigido" significa, em relação a uma data especificada de teste de garantias, o 
produto de (i) a [inserir Percentagem Garantida] e (ii) o valor de mercado de uma Garantia [menos os 
custos diretos e indiretos para o Emitente de resolver ou ajustar quaisquer acordos subjacentes de 
cobertura relacionados], e (iii) o número de Valores Mobiliários Garantidos Não Investariados pendentes 
da referida série. 

Execução das garantias 

O Agente Fiduciário (Trustee) das Garantias executará as garantias sobre os ativos dados em garantia 
mediante a receção de um aviso (uma "Instrução de Aceleração") do agente relevante confirmando que 
recebeu avisos de aceleração especificando que uma situação de incumprimento (que não foi 
renunciada pelos Titulares de Valores Mobiliários ou sanado ou contestado pelo Emitente) ocorreu e 
continua do (s) Detentor (es) de Garantia de pelo menos 33%. no valor nocional agregado ou por 
número (conforme aplicável) de tais Valores Mobiliários (excluindo os Valores Mobiliários detidos pela 
Emissora ou suas afiliadas). 

Na execução das garantias sobre os ativos dados em garantia, os Valores Mobiliários serão cancelados 
e cada Titular de Valores Mobiliários terá direito a receber um montante igual ao valor de mercado dos 
Valores Mobiliários [menos os custos directos e indirectos para o emitente de corrigir ou ajustar 
quaisquer acordos de cobertura relacionados], desde que haja rendimentos suficientes dos activos 
dados em garantia remanescentes após o pagamento de certas partes garantidas com uma 
classificação mais elevada do que os Titulares de Valores Mobiliários na ordem de prioridade. No caso 
dos rendimentos dos ativos dados em garantia realizados serem insuficientes para satisfazer os créditos 
de um Titular de Valores Mobiliários, esse Titular de Valores Mobiliários terá o direito de reclamar numa 
base não garantida contra o Emitente pela diferença.] 

Limitações aos direitos inerentes aos Títulos 

Aos abrigos dos termos e condições de [cada série de] de Títulos, o Emitente tem o direito de cessar e 
cancelar os Títulos [dessa Série] e alterar os termos e condições [dessa Série] [de] Títulos. 

[Se o Formato dos Passivos Elegíveis for especificado como sendo aplicável nas Condições do Produto, 
inserir: 

Os Valores Mobiliários destinam-se a qualificar como passivos elegíveis para o requisito mínimo de 
fundos próprios e passivos elegíveis do Emitente que estão sujeitos a restrições regulamentares que 



I. RESUMO 
 

 

são refletidas nas características dos Valores Mobiliários. Como resultado, o formato dos passivos 
elegíveis limita os direitos dos Titulares de Valores Mobiliários e o resgate antecipado pelo Emitente ou 
a criação de mercado pelo Emitente e suas afiliadas. 

Nenhum Titular de Valores Mobiliários poderá compensar suas reclamações decorrentes dos Valores 
Mobiliários contra quaisquer reclamação do Emitente. Nenhuma garantia deverá será prestada a 
qualquer momento para garantir as reclamações dos Titulares de Valores Mobiliários ao abrigo dos 
Valores Mobiliários; de qualquer garantia já prestada ou a prestar no futuro, em conexão com outras 
responsabilidades do Emitente, não poderá ser usada em reclamações ao abrigo dos Valores 
Mobiliários. Nenhum contrato subsequente pode reforçar a senioridade do passivo ou encurtar o prazo 
dos Valores Mobiliários ou qualquer período de aviso aplicável. 

Os Valores Mobiliários não incluem situações de incumprimento que habilitem os seus titulares a exigir 
o reembolso imediato dos Valores Mobiliários. Antes de qualquer insolvência ou liquidação do Emitente, 
de acordo com as leis de resolução bancária aplicáveis ao Emitente de tempos a tempos, a autoridade 
de resolução competente pode reduzir (incluindo a zero) os passivos do Emitente ao abrigo dos Valores 
Mobiliários, convertendo-os em capital próprio (por exemplo acções ordinárias do Emitente) ou aplicar 
qualquer outra medida de resolução, incluindo (mas não se limitando a) qualquer transferência das 
responsabilidades para outra entidade, a alteração dos Termos e Condições dos Valores Mobiliários ou 
um cancelamento dos Valores Mobiliários. 

Qualquer reembolso, recompra ou cessação, se admissível, dos Valores Mobiliários antes do 
vencimento previsto, está sujeito à aprovação prévia da autoridade competente, se legalmente exigido. 
Se os Valores Mobiliários forem reembolsados ou recomprados de outra forma que não como resultado 
de um reembolso ou compra conforme estabelecido nos Termos e Condições dos Valores Mobiliários, 
quaisquer valores pagos aos Titulares de Valores Mobiliários deverão ser devolvidos ao Emitente 
independentemente de qualquer acordo em contrário.] 

C.9 A Taxa de juro 
nominal, a data 
a partir da qual 
os juros podem 
ser pagos e as 
datas de 
pagamento dos 
juros, sempre 
que a taxa não 
seja fixa, 
descrição 
subjacente em 
que se baseia, 
data de 
vencimento e 
acordos de 
amortização do 
empréstimo, 
incluindo os 
procedimentos 
de reembolso, 
uma indicação 
do rendimento, 
nome do 
representante 
dos titulares de 
Títulos de 
dívida 

[Inserir C.9 se o Anexo V ou Anexo XIII for aplicável]. 

[Por favor, ver também C.8 acima.] 

[Os Títulos não conferem ao investidor o direito de receber pagamentos de juros] 

[Cupão:  [-]* Um número que será determinado pelo Emitente na [Data de 
Avaliação Inicial][] e que não será inferior a [inserir número] nem 
superior a [inserir número.].] 

 [Relativamente à Data de Pagamento de Cupão para cada 
Período de Cupão que comece na ou após [inserir Data Final de 
Período de Cupão ou Data de Emissão] mas que acabe 
anteriormente ao [inserir Data Final de Período de Cupão], [[] por 
cento, por ano]. 

 [Relativamente à Data de Pagamento de Cupão para cada 
Período de Cupão que comece na ou após [inserir Data Final de 
Período de Cupão] [[] por cento, por ano]] []* [[e multiplicado] por 
[]].]. 

 

[Montante do Cupão:                          Por referência a cada Data de Pagamento do Cupão, o Montante 
do Cupão devido por cada Valor Mobiliário será calculado através 
da multiplicação do Cupão pelo Período do Cupão que termine 
[em,] [mas excluindo,] [] [a Data de Pagamento do Cupão em 
causa] [a Data Final de Período de Cupão à qual deverá 
corresponder a Data de Pagamento du Cupão em causa] [[e 
multiplicado] pelo [],] [e ainda multiplicado] pelo Valor Nominal[, e 
ainda multiplicando o produto pela fração de contagem diária 
aplicável ao [Período do Cupão em causa] [Período do Cupão 
que termine [em,] [mas excluindo,] [] [a Data de Pagamento do 
Cupão em causa] [a Data Final de Período de Cupão à qual 
deverá corresponder a Data de Pagamento du Cupão em causa]]] 

 

Data de Determinação de Cupão:   [Relativamente a um Período de Cupão, o     [segundo] [ ] dia útil 
anterior à Data de Pagamento de Cupão para tal Período de 
Cupão]* [-]*   

Data de pagamento do Cupão: [ ]* [Relativamente a cada Data de Observação do Cupão [(que 
não corresponda à Data de Avaliação do Cupão que coincida 
com a [Data de Avaliação]) [ ])] [inserir datas] [ ou, relativamente 
a cada caso, se for posterior, o [inserir número] Dia Útil seguinte 
[a tal Data de Observação do Cupão] [Data de Avaliação do 
Cupão imediatamente anterior a tal data] [e] [a Data de 
Liquidação]]* 

a) Relativamente a cada Período de Cupão que não correspona 
ao período de Cupão final, [o [segundo] [ ] Dia[s] Útil[eis] após] a 
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Data Final de Período de Cupão imediatamente após tal Período 
de Cupão; e  

b) Relativamente ao Período de Cupão final, a Data de 
Liquidação] [ ]]* 

[Inserir data(s) [O [inserir número] dia do [inserir mês] de cada 
[ano] [mês] de calendário que comece em (e incluindo) [inserir 
data] até (e incluindo) [inserir data], com ajustamento a tais datas 
para os dias não úteis relevantes] [e] [, com ajustamento a tais 
datas para os dias não úteis relevantes] [e] [a Data de 
Liquidação]*] . 

Períodos de Cupão:                           [O período com inicio (e incluindo) a [Data de Emissão] [inserir 
data] e que termina em (mas excluindo) a primeira Data Final de 
Período de Cupão  e cada período subsequente com início em (e 
incluindo) a Data Final de Período de Cupão e com término em 
(mas excluindo) a próxima Data Final de Período de Cupão] [-]*.  

 

 Data(s) Final(is) de Período de Cupão:[Inserir data(s) [O [inserir número] dia do [inserir mês] de cada [ano] 
[mês] de calendário que comece em (e incluindo) [inserir data] até 
(e incluindo) [inserir data], sem que haja ajustamento a tal(ais) 
data(s)] [, com ajustamento a tal(ais) data(s)para os dias não 
úteis relevantes] [ ]*. 

 

 

[Descrição do cupão variável:  [Não se aplica; os Títulos não pagam um Cupão variável.] [ ]*] 

[Data de Avaliação Inicial: [inserir*]] 

 

 [[EURIBOR Rate] /  
[[GBP LIBOR] 
[USD LIBOR] 
[STIBOR][NIBOR] 
[Taxa de Referência]: A Taxa para depósitos em [euro] [Libra Esterlina] [dólares dos 

Estados Unidos] [Coroa Sueca] [Coroa Norueguesa] [indicar 
outra moeda] para um período de [inserir Maturidade Designada] 
[mês(es)] [ano[s]] que apareced na página [Bloomberg/Reuters 
screen] [inserir página do screen] à data de [inserir hora] na [Data 
de Determinação do Cupão] [dia] [inserir outra data]*] 

 
[Dia Útil: [Um Dia de Liquidação TARGET] [e um] [[A] dia no qual os 

bancos comerciais ou os mercados cambiais liquidam 
pagamentos e estão abertos para o exercício da atividade normal 
(incluindo negócios em moeda estrangeira e depósitos em moeda 
estrangeira) em [Londres] [e] [Nova Iorque] [inserir outro(s) 
centro(s) financeiro(s)]] e no qual cada Agente de Compensação 
está aberto ao público] 

 
[Agente de Compensação: [Euroclear Bank SA/NV, 1 boulevard Albert II, 1210, Bruxelas, 

Bélgica] [e] [Clearstream Banking Luxembourg S.A., 42 avenida 
John F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo] [Monte Titoli S.p.A., 
Piazza degli Affari, 6. I-20123 Milão, Itália] [Inserir outro agente 
de compensação]] 

 
[Dia de Liquidação TARGET: Qualquer dia no qual o Sistema de Transferências Automáticas 

Transeuropeias de Liquidações pelos Valores Brutos em Tempo 
Real (TARGET 2) (ou qualquer sucedâneo) estiver aberto.] 

 
[Dia Útil Para Valores Mobiliários 
Emitidos pelo Governo dos Estados 
Unidos: Qualquer dia exceto Sábado, Domingo ou dia no qual a Securities 

Industry and Financial Markets Association recomende que os 
departamentos de rendimento fixo dos seus membros sejam 
encerrados durante todo o dia para os efeitos de comercialização 
de valores mobiliários emitidos pelo governo dos Estados Unidos] 

 
[Data de Avaliação: [a inserir*]] 
 
Data de Liquidação e Reembolso: [inserir data]* [, com ajustamento de tal(ais) data(s)  para os dias 

não úteis relevantes] [o [mais cedo de] [ mais tarde de] (a) [inserir 
data] e (b) os [inserir número] Dias úteis após [a último Data de 
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Avaliação ocorrida][ a última Data de Observação do Cupão]]* [a 
[Data Final de Período de Cupão][Data de Pagamento de Cupão] 
agendada para [em] [inserir data]]* 

    [Os Títulos reembolsam na Data de Liquidação com um 
montante em numerário equivalente a 100 por cento do valor 
nominal (sendo [inserir montante] por Título.) [(o “Valor 
Nominal”). O reembolso não é garantido por uma parte terceira, 
mas apenas assegurado pelo Emitente e está, portanto, 
dependente da capacidade do Emitente para cumprir as suas 
obrigações de pagamento]*  

Rendimento: [Não aplicável; os Títulos não pagam um Cupão com juro fixo.] 
[ -]* 

Nome do representante dos titulares 
de Títulos de dívida:              [Não aplicável; não existe um representante  
               dos titulares de Títulos de dívida.] 

[Em relação aos Títulos multiséries inserir o seguinte quadro geral com informação respeitante e 
completa para cada série de Títulos, se necessário: 

ISIN [-] [-] [-] 
[-] [-] [-] [-] 

[Inserir para os Títulos que paguem uma taxa de juro fixa ou, inserir, na descrição do Título específico, 
ou apagar, conforme seja aplicável: Os Títulos [possivelmente] pagarão um Montante de Cupão 
[(“Montante de Cupão Fixo”)] para cada Data de Pagamento de Cupão)] em [cada] Data de Pagamento 
de Cupão e o valor referente a tal Montante de Cupão, o qual será de [um montante fixo de [inserir 
montante] para cada Título [valor nominal] [um montante para cada [Título] [valor nominal] será 
calculado através da multiplicação à [inserir taxa] pelo [Montante de Referência] [valor nominal] e 
posteriormente multiplicado por uma fracção baseada no número de dias de calendário na data do 
Período de Cupão relevante e o número de dias de calendário no ano relevante].] 

  [Se o Título for uma Step Up Note (produto n.º N20), inserir:  

Esta Step Up Note tem 100% do capital garantido na maturidade. A garantia de capital que o remebolso 
na maturidade está prometido ao Montante Nominal. O reembolso, o qual não terá lugar até à 
maturidade, não é garantido por uma parte terceira, mas apenas assegurado pelo Emitente e está, 
portanto, dependente da capacidade do Emitente para cumprir as suas obrigações de pagamento. 

[[Inserir descrição de cupão de acima, ou inserir o seguinte:] 

Durante a vigência, os investidores recebem um pagamento de cupão na Data de Pagamento de Cupão 
ou nas Datas de Pagamento de Cupão.] 

  [Se o Título for uma Fixed Rate Interest Note (produto n.º N21), inserir:  

Esta Fixed Rate Interest Note tem 100% do capital garantido na maturidade. A garantia de capital que 
o remebolso na maturidade está prometido ao Montante Nominal. O reembolso, o qual não terá lugar 
até à maturidade, não é garantido por uma parte terceira, mas apenas assegurado pelo Emitente e está, 
portanto, dependente da capacidade do Emitente para cumprir as suas obrigações de pagamento. 

[[Inserir descrição de cupão de acima, ou inserir o seguinte:] 

Durante a vigência, os investidores recebem um pagamento de cupão na Data de Pagamento de Cupão 
ou nas Datas de Pagamento de Cupão.] 

C.10 Elemento 
derivado no 
pagamento de 
juros. 

[Inserir C.10 se o anexo V for aplicável] 

Por favor, ver também C.8 acima. 

[Não aplicável; os Títulos não possuem um elemento derivado no pagamento de juros.] 

[Não aplicável; os Títulos não conferem ao investidor titular o direito a receber quaisquer pagamentos 
a título de juros] 

[Inserir para os Títulos que paguem um montante variável de juros, ou inserir, na descrição do Título 
específico, ou apagar, conforme seja aplicável] Os Títulos [possivelmente] pagarão um Montante de 
Cupão [(“Montante de Cupão Variável”)] para cada Data de Pagamento de Cupão)] [na] [em cada] Data 
de Pagamento de Cupão e o valor referente a tal Montante de Cupão estará dependente do 
desempenho de uma Taxa de Referência [mais] [menos] uma Margem [sujeita, para cada Data de 
Pagamento de Cupão, a um mínimo de zero.[]. O Montante de Cupão correspondente a cada Data de 
Pagamento de Cupão para cada [Título] [valor nominal] será calculado através da multiplicação do Valor 
de Referência [sujeito a [um Mínimo para tal Data de Pagamento de Cupão] [e] [um máximo para tal 
Data de Pagamento de Cupão] pelo [Valor de Referência] [valor nominal] e posteriormente multiplicado 
por uma fracção baseada no número de dias de calendário na data do Período de Cupão relevante e o 
número de dias de calendário no ano relevante].] 
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[Inserir para os Títulos que paguem uma Taxa de Juro Steepner, ou apagar, conforme seja aplicável] 

[Cupão:  [Relativamente à Data de Pagamento de Cupão para cada Período de 
Cupão que comece na ou após [inserir Data Final de Período de Cupão 
ou Data de Emissão] mas que acabe anteriormente ao [inserir Data Final 
de Período de Cupão], [Taxa de Juro Steepner para tal Período de 
Cupão]. 

 [Relativamente à Data de Pagamento de Cupão para cada Período de 
Cupão que comece na ou após [inserir Data Final de Período de Cupão] 
[Taxa de Juro Steepner para tal Período de Cupão] []* [[e multiplicado] 
por []].]. 

[Montante do Cupão:                          Por referência a cada Data de Pagamento do Cupão, o Montante 
do Cupão devido por cada Título será calculado através da 
multiplicação do Cupão pelo Período do Cupão que termine [em,] 
[mas excluindo,] [] [a Data de Pagamento do Cupão em causa] [a 
Data Final de Período de Cupão à qual deverá corresponder a 
Data de Pagamento du Cupão em causa] [[e multiplicado] pelo [],] 
[e ainda multiplicado] pelo Valor Nominal[, e ainda multiplicando 
o produto pela fração de contagem diária aplicável ao [Período 
do Cupão em causa] [Período do Cupão que termine [em,] [mas 
excluindo,] [] [a Data de Pagamento do Cupão em causa] [a Data 
Final de Período de Cupão à qual deverá corresponder a Data de 
Pagamento du Cupão em causa]]] 

[Taxa de Juro Steepner:  [Relativamente a cada Período de Cupão que comece em ou 
após [inserir Data Final de Período de Cupão], uma percentagem 
determinada pelo Agente de Cálculo para o Período de Cupão 
em causa igual ao produto de (a) [inserir Alavancagem] e (b) o 
Spread da Taxa Swap para o Período de Cupão em causa, 
desde que tal montante não seja [superior ao [inserir Cupão 
Máximo]] [e não será] [menos que  [inserir Cupão Mínimo]]].  

 

[Spread da Taxa Swap:             Relativamente a qualquer Data de   Determinação de Cupão, (a) 
a Taxa CMS de Referência com Período Específico equivalente 
a [inserir número] [ano[s]] [mês[es]], menos (ii) a Taxa de 
Referêcnia CMS com Período Específico igual a [inserir número] 
[ano[s]] [mês[es]] 

[Taxa CMS de Referência:                Relativamente a um Período Específico e a uma [Data de 
Determinação de Cupão] [dia relevante] [inserir outra data]*, a 
[taxa swap [taxa média] [[mercado médio] [anual] [semi-anual] 
[trimestral] [trimestral-anual] [trimestral-trimestral] para as 
transacções swap em [U.S. Dólares] [Libra Esterlina] [euro] 
[inserir moeda] com prazo igual ao Período Específico, expresso 
como percentagem, o qual surge no [Reuters Screen Página 
[ISDAFIX1] [ICESWAP1] [inserir screen page relevante] (ou 
qualquer sucessor) [sob o título “"[USD 11:00 AM] [ ]"] [e] [acima 
da  legenda "[<USDSFIX=>] [ ]"], na Data de Determinação de 
[Cupão relevante] [dia] [inserir outra data]* 

 [Inserir para os Títulos que paguem um cupão condicional, ou inserir, na descrição do Título específico, 
ou apagar, conforme seja aplicável] [Um Montante de Cupão poderá ser pago relativamente aos Títulos 
numa Data de Pagamento de Cupão, dependendo do seguinte: 

a) se o Nível de Referência do [Activo Subjacente] [cada Constituinte do Cabaz] estiver [em ou 
acima] [acima] [em ou abaixo] [abaixo] do Limite de Cupão [relevante] [para tal Constituinte do 
Cabaz] [em [cada] pelo menos um] dia durante o respectivo Período de Observação do Cupão] 
[na Data de Observação do Cupão relevante], os investidores irão receber o Montante de Cupão 
na Data de Pagamento de Cupão seguinte. O Montante de Cupão para cada [Título] [valor 
nominal] será de [inserir valor] [o Montante Fixo de Cupão referente a tal Data de Pagamento 
de Cupão] [o Montante de Cupão Variável para tal data de Pagamento de Cupão]]; ou  

b) se o Nível de Referência do [Activo Subjacente] [cada Constituinte do Cabaz] estiver [igual ou 
abaixo] [abaixo] [em ou acima] [acima] do Limite de Cupão [relevante] [para tal Constituinte do 
Cabaz] [em [cada] pelo menos um] dia durante o respectivo Período de Observação do Cupão] 
[na Data de Observação do Cupão relevante], os investidores não irão receber o Montante de 
Cupão na Data de Pagamento de Cupão Seguinte. 

[Inserir para os Títulos que paguem um cupão de memória, ou inserir, na descrição do Título específico, 
ou apagar, conforme seja aplicável] [Um Montante de Cupão poderá ser pago relativamente aos Títulos 
numa Data de Pagamento de Cupão, dependendo do seguinte: 

a) se não ocorrer qualquer Evento de Barreira de Cupão numa Data de Observação de Cupão, os 
investidores irão receber o Montante de Cupão na Data de Pagamento de Cupão 
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correspondente à Data de Observação do Cupão, a qual irá ser, para cada [Título] [valor 
nominal], o [Montante de Referência] [valor nominal] multiplicado pelo Montante de Cupão 
multiplicado pelo número de Datas de Observação de Cupão anterior a tal Data de Pagamento 
de Cupão, menos os Montantes de Cupão, se existirem, anteriormente pagos para cada [Título] 
[valor nominal]; ou  

b) se tiver ocorrido um Evento de Barreira de Cupão numa Data de Observação de Cupão, o 
Montante de Cupão será zero e não será efectuado qualquer pagamento de cupão na Data de 
Pagamento de Cupão correspondente à Data de Observação de Cupão.  

Um Evento de Barreira de Cupão ocorrerá numa Data de Observação do Cupão se o Nível de 
Referência do [Activo Subjacente] [de pelo menos um Constituinte do Cabaz] em tal Data de 
Observação do Cupão estiver [igual ou abaixo] [abaixo] do Limite do Cupão [relevante] [tal 
Constituinte do Cabaz.] 

[Inserir as seguintes definições consoante aplicáveis: 

[Valor Nominal:         [a inserir*]]      

[Montante de Referência:                                              [a inserir*]] 

[Data(s) de Observação:        [a inserir*]] 

[Data(s) de Pagamento de Cupão:                                [a inserir*]] 

[Período de Observação de Cupão:                              [a inserir*]] 

[Data(s) de Observação de Cupão:                               [a inserir*]] 

[Nível de Referência:                                                     [a inserir*]] 

[[GBP LIBOR][USD LIBOR] 
[STIBOR][NIBOR] 
[Taxa de Referência]         [a inserir*]]  

[Margem:                                                                    [a inserir*] [para o Período de Cupão que termina 
na (mas excluindo) Data de Pagamento que 
ocorra a [inserir data] [repetir conforme 
adequado]] 

[Máximo:                                                                         [a inserir*]] 

[Mínimo:                                                                          [a inserir*] 

Limite de Cupão: Para a Data de  Observação de Cupão 
agendado para [inserir data, [inserir montante]] 
[a inserir*]] [Uma percentagem que será 
determinada pelo Emitente na [data de 
Avaliação Inicial] [e que não será inferior a 
[inserir número] ou superior a [inserir número] 

[Valor do Cupão:  [a inserir*]] 

 

 [Se o Título for uma Conditional Coupon Note (produto nº. N19), inserir: 

[Inserir descrição do cupão das informações supra, se aplicável, ou inserir o seguinte:] 

[O pagamento do Cupão na Data do Cupão depende do Nível de Referência do [Activo Subjacente] 
[dos constituintes do Activo Subjacente] à Data de Observação do Cupão. 

a) Se o Nível de Referência do [Activo Subjacente] [cada constituinte do Activo Subjacente] for [mais 
elevado], [mais reduzido] ou igual  ao Limite do Cupão [relevante] à Data de Observação do Cupão, 
deverá ser feito um pagamento de cupão na Data de Pagamento de Cupão seguinte, 

b) Se o Nível de Referência de [Activo Subjacente] [um ou mais dos constituintes do Activo 
Subjacente] não estiver [acima], [abaixo] [ou igual  ao [Limite do Cupão relevante em qualquer das 
datas de Observação do Cupão, não será efectuado nenhum pagamento de cupão na Data de 
Pagamento de Cupão seguinte  

Data de Observação do Cupão: [a inserir*] 

Limite do Cupão:   [a inserir*]]  

 

[Se Titulo for uma Fixed Rate Interest Plus Note (produto nº. N22), inserir: 

[Inserir descrição do cupão das informações supra, se aplicável, ou inserir o seguinte:] Durante o 
período de vigência os investidores recebem o pagamentos de cupão na Data de Pagamento de Cupão 
relevante à data de Pagamento de Juros prevista.  
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O nível de Taxa de Juro será pelo menos igual à do Cupão Mínimo. O Cupão pode aumentar o Cupão 
de Bónus se o Activo Subjacente estiver [no limite ou acima] [acima] do Limite do Cupão antes do início 
do período do Cupão. Os investidores não participariam em nenhum aumento futuro. 

Cupão Mínimo: [a inserir*] [Na percentagem que será determinada pelo 
Emitente na [Data de Avaliação Inicial] e que não deverá ser 
inferior a [inserir número] nem superior a [inserir número]. 

Cupão de Bónus: [a inserir*] [Na percentagem que será determinada pelo 
Emitente na [Data de Avaliação Inicial] e que não deverá ser 
inferior a [inserir número] nem superior a [inserir número] 

Limite do Cupão de Bónus:  [a inserir*]] 

 

[Se o Título for uma Fix to Floating Note (produto nº. N23), inserir: 

[Inserir descrição do cupão das informações supra, se aplicável, ou inserir o seguinte:] Durante o 
período de vigência os investidores recebem o pagamentos de cupão na Data de Pagamento de Cupão 
relevante. A Note fixa a variável goza de uma Taxa de juro fixa relativamente aos seguintes Períodos 
de Cupão [inserir os Períodos de Cupão relevantes]. Nos Períodos do Cupão subsequentes, a Taxa de 
Juro está dependente do desempenho do Activo Subjacente. A Taxa de Juro irá variar entre um Cupão 
Mínimo e um Cupão Máximo.  

Períodos dos Cupão:   [a inserir*] 

Cupão Mínimo: [a inserir*] [Na percentagem que será determinada pelo 
Emitente na [Data de Avaliação Inicial] e que não deverá ser 
inferior a [inserir número] nem superior a [inserir número]. 

Cupão Máximo: [a inserir*]] [Na percentagem que será determinada pelo 
Emitente na [Data de Avaliação Inicial] e que não deverá ser 
inferior a [inserir número] nem superior a [inserir número]. 

 

[Se oTítulo for uma Fix to Floating Pure Note (produto nº N24), inserir: 

[Inserir descrição do cupão das informações supra, se aplicável, ou inserir o seguinte:] Durante o 
período de vigência os investidores recebem o pagamentos de cupão na Data de Pagamento de Cupão 
relevante. O nível de Taxa de Juro depende do desempenho do Activo Subjacente.] 

 

[Se o Título for uma Fix to Floating Money Market Note (produto nº. N25), inserir: 

[Inserir descrição do cupão das informações supra, se aplicável, ou inserir o seguinte:] Durante o 
período de vigência os investidores recebem pagamentos de cupão na Data de Pagamento de Cupão 
relevante. O nível de Taxa de Juro corresponde a [inserir número], correspondendo a um múltiplo do 
Activo Subjacente . Contudo, a Taxa de Juro determinada à data de Pagamento dos Juros do Cupão 
está limitada ao Cupão Máximo. Os investidores não poderiam participar em futuras emissões. 

Cupão máximo: [a inserir*] [Na percentagem que será determinada pelo Emitente na [Data 
de Avaliação Inicial] e que não deverá ser inferior a [inserir número] nem 
superior a [inserir número]. 

 

[Se o Título for uma Note variável (produto nº N26), inserir: 

[Inserir descrição do cupão das informações supra, se aplicável, ou inserir o seguinte:] Durante o 
período de vigência os investidores recebem pagamentos de cupão na Data de Pagamento de Cupão 
relevante. O nível de taxa de Juro depende do valor, do preço do Activo Subjacente à Data de Avaliação 
respeitante e é calculada com base num multiplicador pré-determinado. A Taxa de Juro situar-se-á entre 
um Cupão Mínimo e um Cupão Máximo. Isto significa que a participação em qualquer desenvolvimento 
positivo do Activo Subjacente nas Datas de Avaliação está limitada ao Cupão Máximo. 

Multiplicador: [a inserir*] [Número a determinar pelo Emitente na [Data de Avaliação 
Inicial] e que não deverá ser inferior a [inserir número] nem superior a 
[inserir número]. 

Cupão Mínimo: [a inserir*] [Na percentagem que será determinada pelo Emitente na [Data 
de Avaliação Inicial] e que não deverá ser inferior a [inserir número] nem 
superior a [inserir número]. 
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Cupão Máximo: [a inserir*] [Na percentagem que será determinada pelo Emitente na [Data 
de Avaliação Inicial] e que não deverá ser inferior a [inserir número] nem 
superior a [inserir número]. 

 

[Se o Título for uma Inflation Indexed Note (produto nº N27), inserir: 

[Inserir descrição do cupão das informações supra, se aplicável, ou inserir o seguinte:] Durante o 
período de vigência os investidores recebem pagamentos de cupão na Data de Pagamento de Cupão 
relevante. O Nível de Taxa de Juro à data do primeiro Pagamento de Juros do Cupão é determinado 
previamente à emissão e em relação às datas de Pagamento de Juros do Cupão seguintes a taxa 
depende do  Nível de Referência do Activo Subjacente à data respeitante de Determinação do Cupão 
e é calculada através da multiplicação do desempenho juntamente com um Factor de Participação 
predefinido, [mais] [menos] a Margem de uma percentagem predeterminada, [A Taxa de Juro será, 
porém, um mínimo do Cupão mínimo. 

Factor de participação: [a inserir*] [Número a determinar pelo Emitente na [Data de 
Avaliação Inicial] e que não deverá ser inferior a [inserir número] nem 
superior a [inserir número]. 

Cupão Mínimo: [a inserir*] [Na percentagem que será determinada pelo Emitente na 
[Data de Avaliação Inicial] e que não deverá ser inferior a [inserir 
número] nem superior a [inserir número]. 

[Margem:   [a inserir*] ]] 

 

[Se o Título for uma Coupon Lock In Note (produto nº. N28), inserir: 

[Inserir descrição do cupão das informações supra, se aplicável, ou inserir o seguinte:] Durante o 
período de vigência os investidores recebem pagamentos de cupão na Data de Pagamento de Cupão 
relevante.  

O Nível de Taxa de Juro corresponde [inserir número], correspondendo ao múltiplo  do Nível de 
Referência do Activo Subjacente determinado um certo de número de dias úteis antes do respectivo 
Período de vencimento do Período de Cupão , mas será pelo menos o Cupão Mínimo. Se a Taxa de 
Juro calculada para um Período de Cupão que seja [igual a ou maior] [maior] do que uma [inserir 
percentagem], a Taxa de Juro para este e todos os Períodos de Cupões subsequentes será igual a 
[inserir percentagem]. Os investidores não participariam em nenhuma emissão futura. 

Cupão Mínimo: [a inserir*] [Na percentagem que será determinada pelo Emitente na 
[Data de Avaliação Inicial] e que não deverá ser inferior a [inserir 
número] nem superior a [inserir número]. 

 

[Se o Título for uma ZinsPlus Note (produto nº N30), inserir: 

Durante o período de vigência os investidores recebem pagamentos de cupão na Data de Pagamento 
de Cupão relevante que está sujeita ao desempenho das acções de forma individual num cabaz de 
acções incluídas no Activo Subjacente. A Taxa de juro será entre o Cupão Mínimo e um Cupão Máximo. 
O montante dos juros varia consoante o desempenho de cada elemento constituinte do cabaz de 
acções. O pagamento de cupão é calculado numa base aritmética de acordo com o desempenho de 
cada acção do cabaz, estando o desempenho de cada individual de cada acção limitado ao Cupão 
Máximo, no caso de não ter havido nenhuma alteração ou apenas um desenvolvimento positivo no 
preço de encerramento de cada acção no Data de Observação respeitante comparativamente ao Nível 
de Referência Inicial ("ZinsPlus"). Em contrapartida, as acções cujo preço de encerramento caiu abaixo 
do Nível de Referência Inicial no Dia de Observação respeitante, o seu desempenho negativo total será 
considerado no cálculo do desempenho médio. No caso do cálculo do desempenho médio do total do 
cabaz de acções produzir um valor abaixo do Cupão Mínimo, o Cupão Mínimo é pago. 

Nível de Referência Inicial:  [a inserir*][O Nível de Referência na Data de Avaliação Inicial]   

Cupão Mínimo:  [a inserir*] [Na percentagem que será determinada pelo 
Emitente na [Data de Avaliação Inicial] e que não deverá ser 
inferior a [inserir número] nem superior a [inserir número]. 

Cupão Máximo:  [a inserir*] [Na percentagem que será determinada pelo 
Emitente na [Data de Avaliação Inicial] e que não deverá ser 
inferior a [inserir número] nem superior a [inserir número]. 

 

 [Se o Título for uma Digital Variable Coupon Note (produto n.º N34.), Inserir:] 
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Se um cupão é pago numa Data de Pagamento de Cupão, e a quantidade de tal cupão depende do 
[Nível de Referência do Cabaz ] [Nível de referência relevante do [Activo Subjacente]  [de cada 
Constituinte do Cabaz] Data de Observação do Cupão caindo imediatamente antes da Data de 
Pagamento de Cupão. 

a) Se o [Montante do Nível de Referência relevante do [Activo Subjacente] [cada Constituinte do Cabaz]] 
[Nível de Referência do Cabaz] estiverem [acima], [abaixo ou igual ao] Limite do Cupão numa Data de 
Observação do Cupão, um pagamento de cupão será feito na próxima Data de Pagamento de Cupão, 

b) Se o [Montante do Nível de Referência relevante do [Activo Subjacente] [cada Constituinte do Cabaz]] 
[Nível de Referência do Cabaz] não estiver [acima], [abaixo ou igual ao Limite do Cupão numa Data de 
Observação do Cupão, um pagamento de cupão será feito na próxima Data de Pagamento de Cupão,  

Se um pagamento de cupão tiver se ser feito numa Data de Pagamento de Cupão, o valor de tal 
pagamento de cupão depende do desempenho do [Activo Subjacente] [Cabaz] na Data de Observação 
do Cupão imediatamente antes de tal Data de Pagamento de Cupão e se tal Data de Observação do 
Cupão for anterior ou posterior aos termos da [Digital Variable Coupon Note]. O montante de pagamento 
de cupão numa Data de Pagamento de Cupão será calculado como (a) o Valor Nominal, multiplicado 
por (b) o Factor de Participação multiplicado pelo (c) um dividido pelo Divisor do Cupão, e ainda 
multiplicada pela (d) diferença entre o (x) [o Montante do Nível de Referência relevante do Activo 
Subjacente [Nível de Referência do Cabaz] na Data de Observação do Cupão caindo imediatamente 
antes da Data de Pagamento de Cupão dividido pelo Nível de Referência Inicial do [Activo Subjacente] 
[Cabaz], menos (y) um. [O pagamento do cupão estará sujeito a [um máximo de [inserir montante] [e] 
[um mínimo de inserir montante].].  

O pagamento de cupão numa Data de Pagamento de Cupão será, assim, uma quantidade diferente de 
zero se o [Montante do Valor do Nível de Referência relevante do Activo Subjacente] na Data de 
Observação do Cupão caindo imediatamente antes da referida Data de Pagamento de Cupão estiver 
acima do Nível de Referência Inicial do [Activo Subjacente] [Cabaz], e será zero se não estiver. Além 
disso, o Divisor do Cupão pode ser diferente para cada Data de Observação do Cupão, e o Divisor do 
Cupão pode ser maior para Datas de Observação do Cupão posteriores, o que resultará numa redução 
proporcional superior dos pagamentos de cupão para as Data de Pagamento de Cupão que ocorram 
posteriormente. 

Datas de Observação do Cupão                          [a inserir] 

Limite do Cupão                                                   [a inserir] 

Divisor do Cupão                                           [para a Data de Observação do Cupão que ocorra (i)em 
[inserir data] [inserir montante] (ii) em [inserir data] 
[inserir montante]  e (iii) em [inserir data] [inserir 
montante]] 

Nível de Referência Inicial: [a inserir*][O Nível de Referência na Data de Avaliação 
Inicial] 

Data de Avaliação Inicial:  [a inserir*]]      

Factor de Participação:                                        [a inserir*]] 

[Nível de Referência:       [a inserir*]] 

Valor do Nível de Referência Relevante:             [a inserir*]] 

 

 

 

[Se o Titulo for uma Range Accrual Note (produto n.º N35), inserir:   

Cada Período de Cupão é ou [i] Condicional ou [ii] Fixo, tal como especificado infra 

Se um Período de Cupão for Fixo, a Note paga um Montante de Cupão na Data de Pagamento do 
Cupão relevante. 

Se um Período de Cupão for Condicional, o Montante de Cupão equivale ao produto de (i) o Acréscimo 
da Percentagem do Intervalo multiplicado pelo quociente de N (como numerador) e D (como 
denominador) (ii) o Valor Nominal e (iii) uma fracção baseada no número de dias de calendário no 
Período de Cupão relevante e o número de dias de calendário do ano relevante. 

N significa que o número de dias de calendário no Período de Cupão relevante no qual o Nível de 
Referência é [maior do que] [maior do que ou igual a] ao Nível de Barreia Inferior e [menor do que] 
[menor do que ou igual a] ao Nível de Barreira Superior. 

D significa o número de dias de calendário no ano relevante. 

Nível de Barreira Inferior: [a inserir] [Um número que será determinada pelo Emitente na [Data de 
Avaliação Inicial] e que não deverá ser inferior 
a [inserir número] nem superior a [inserir 
número]. 
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Nível de Barreira Superior: [a inserir] [Um número que será determinada pelo Emitente na [Data de 
Avaliação Inicial] e que não deverá ser inferior 
a [inserir número] nem superior a [inserir 
número]. 

Acréscimo da Percentagem do Intervalo: [a inserir] [Um número que será determinada pelo Emitente 
na [Data de Avaliação Inicial] e que não deverá 
ser inferior a [inserir número] nem superior a 
[inserir número]. 

Datas de Pagamento do Cupão:                                       [a inserir*] 

Períodos de Cupão:                                                           [a inserir*] 

Datas Finais dos Períodos de Cupão:                                [a inserir*] 

 

[Se o Titulo for uma Leveraged Floater Note (produto n.º N36), inserir:   

Cada Período de Cupão é ou [i] Condicional ou [ii] Fixo, tal como especificado infra. 

Se um Período de Cupão for Fixo, a Note paga um Montante de Cupão na Data de Pagamento do 
Cupão relevante. 

Se um Período de Cupão for Condicional, o Montante de Cupão equivale ao produto de (A) do produto 
do (i) nível do Activo Subjacente na Data de Determinação do Cupão relevante e da (ii) Alavancagem 
(desde que o produto de (i) e (ii) esteja sujeito ao máximo do Limite de Taxa), (B) o Valor Nominal, e 
(C) uma fracção baseada no número de dias de calendário no Período de Cupão relevante e o número 
de dias de calendário do ano relevante. 

Alavancagem: [a inserir] [Uma percentagem que será determinada pelo Emitente na [Data de Avaliação 
Inicial] e que não deverá ser inferior a [inserir 
número] nem superior a [inserir número]. 

Limite de Taxa:                                                                  [a inserir*] 

Data de Determinação do Cupão: :                                   [a inserir*] 

Datas de Pagamento do Cupão:                                       [a inserir*] 

Períodos de Cupão:                                                           [a inserir*] 

Datas Finais dos Períodos de Cupão:                                [a inserir*] 

 

[Se o Titulo for uma Altiplano Basket Note (produto n.º N37), inserir:   

Uma Altiplano Basket Note está indexada ao desempenho dos Constituintes do Cabaz. Será efectuada 
uma avaliação em cada Data de Observação do Cupão para verificar se o preço ou nível de cada 
Constituinte do Cabaz é [superior] [superior ou igual] ao Limite do Cupão. Se este for o caso para cada 
Data de Observação do Cupão no Período de Observação do Cupão, a Note irá pagar um Montante de 
Cupão fixo na Data de Pagamento do Cupão relevante. 

 

[Se o Titulo for um Simplified Digital Variable Coupon Note (produto n.º N59), inserir: 

Por referência a cada Data de Observação do Cupão, um pagamento do cupão será feito na Data de 
Pagamento do Cupão seguinte. 

O montante do cupão pago numa Data de Pagamento du Cupão depende do valor, preço ou nível do 
Ativo Subjacente na Data de Observação do Cupão agendada para imediatamente antes a tal Data de 
Pagamento do Cupão e se a tal Data de Onservação do Cupão corresponde a momento anterior ou 
posterior ao termo da Note. 

O pagamento do cupão numa Data de Pagamento do Cupão será calculada com base (i) no Valor 
Nominal, multiplicado pelo (ii) Factor de Participação, multiplicado por (iii) um dividido pelo Divisor do 
Cupão, e ainda multiplicado pelo (iv) Nível de Referêncai do Ativo Subjacente na Data de Obseervação 
do Cupão imediatamente anterior a tal Data de Pagamento do Cupão dividida pelo Nível de Referência 
Inicial do Ativo Subjacente, menos um (o “Retorno do Ativo Subjacente”). [O pagamento do cupão 
[não será menos do que o Valor Mínimo] [e] [não será superior ao Valor Máximo].] 

O Divisor do Cupão pode ser diferente para cada Data de Observação do Cupão, e o Divisor do Cupão 
pode ser superior para Datas de Observação do Cupão posteriores, o que resultará numa maior 
redução proporcional dos pagamentos de cupão para Datas de Pagamento do Cupão a ocorrerem mais 
tarde.] 

Datas de Observação do Cupão:                                 [a inserir*]] 

Divisor do Cupão:                                                      [para a Data de Observação do Cupão agendada 
para coincidir com (i) [inserir data], [inserir 
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montante], [(ii) em [inserir data], [inserir 
montante]] [repetir conforme adequado] [e] [([iii]) 
em [inserir data], [inserir montante]] 

Nível de Referência Inicial:       [a inserir*][O Nível de Referência na Data de 
Avaliação Inicial] 

Data de Avaliação Inicial:                                             [a inserir*]] 

Valor Máximo:                                               [a inserir*]] 

Valor Mínimo: [zero][a inserir outro montante*] 

Fator de Participação:                                                  [a inserir*] [Um número que será determinado pelo 
Emitente na [Data de Avaliação Incial][] e que 
não será menos do que [inserir número] nem 
mais do que [inserir número]. 

Nível de Referência:                        [a inserir*]] 

Valor do Nível de Referência Relevante: [a inserir*]] 

__________________________________________________________________ 

[Se o Titulo for uma Contingent Coupon Note (produto n.º N60), inserir: 

[Ao longo do prazo, os investidores recebem pagamentos de cupão na Data de Pagamento do Cupão 
relevante. 

A Contingent Coupon Note tem um cupão fixo de [inserir montante] por cento por ano para cada Período 
do Cupão com início em ou depois [inserir Data de Final do Período do Cupão ou outra data] mas 
terminando antes de [inserir Data de Final do Período do Cupão relevante]. 

Para cada Período do Cupão com início em ou após [inserir Data de Final do Período do Cupão 
relevante], o Cupão para tal Período do Cupão depende do desempenho da Taxa do Ativo Subjacente 
[1] é determinada da seguinte forma: 

[Inserir para Títulos que tenham um cupão variável ligado à Taxa do Subjacente: 

a) Se a Taxa do Ativo Subjacente em relação à Data de Observação do Cupão para cada 
Período do Cupão for [superior] [inferior] [ou igual ao] Limite do Cupão, [[] por cento por ano][uma 
percentagem que será determinada pelo Emitente na [Data de Avaliação Inicial] [] e que não será menos 
do que [inserir número] nem mais do que  [inserir número]. O valor definitivo será divulgado na página 
da internet do Emitente [inserir website] em [inserir data]]]: 

[Inserir para Títulos que tenham um cupão variável ligado à Taxa do Ativo Subjacente 1 e à Taxa do 
Subjacente 2: 

a) Se a Taxa do Ativo Subjacente 1 em relação à Data de Observação do Cupão para tal Período 
do Cupão for [superior] [inferior] [ou igual ao] Limite do Cupão, uma percentagem determinada pelo 
Agente de Cálculo igual ao (i) Fator de Participação, multiplicado pela Taxa do Ativo Subjacente 2 por 
referência à Data de Determinação do Cupão para tal Período do Cupão] [,[mais][menos] (ii) a Margem 
[para tal Período do Cupão]]] [, e tal percentagem será ainda sujeita a [um mínimo do Cupão Mínimo] 
[e] [um máximo do Cupão Máximo]]; 

b) caso contrário, [[ ] por cento por ano] [uma percentagem que será determinada pelo Emitente 
na [Data de Avaliação inicial] [ ] e que não será menos do que [inserir número] nem mais do que [inserir 
número]. O valor definitivo será divulgado na página da internet do Emitente [inserir website] em [inserir 
data].] 

Limite do Cupão:  [Para a Data de Observação do Cupão agendada para [inserir 
data], [inserir montante]] [a inserir*] [Uma percentagem que será 
determinada pelo Emitente na [Data de Avaliação Inicial][ ] e que 
não será inferior a [inserir número] nem mais do que [inserir 
número]] 

[Data(s) de Observação do Cupão: Por referência a cada Período do Cupão com início em ou depois 
da [inserir Data de Final do Período do Cupão relevante] [inserir 
data(s)] [o [primeiro] [segundo] [  ] [Dia de Liquidação TARGET] [Dia 
Útil Para Valores Mobiliários Emitidos pelo Governo dos Estados 
Unidos] [Dia Útil] anterior a] [o último dia de tal Período do Cupão] 
[o primeiro dia de tal Período do Cupão] [a Data de Pagamento do 
Cupão agendada para imediatamente após o fim de tal Período do 
Cupão] 

Datas de Pagamento do Cupão: [a inserir*] 

[Data(s) de Determinação do Cupão: Por referência a cada Período do Cupão com início em ou depois 
da [inserir Data de Final do Período do Cupão relevante] [inserir 
data(s)] [o [primeiro] [segundo] [  ] [Dia de Liquidação TARGET] [Dia 
Útil Para Valores Mobiliários Emitidos pelo Governo dos Estados 
Unidos] [Dia Útil] anterior a] [o último dia de tal Período do Cupão] 
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[o primeiro dia de tal Período do Cupão] [a Data de Pagamento do 
Cupão agendada para imediatamente após o fim de tal Período do 
Cupão] 

[Data de Avaliação Inicial: [inserir primeira data]] 

[Margem: [a inserir*] [A Margem para o Período do Cupão a terminar em (mas 
excluindo) a Data de Final do Período do Cupão agendada para [(i)] 
[inserir data], é [inserir] [repetir conforme adequado]] 

[Cupão Máximo:  [a inserir*] [Uma percentagem que será determinada pelo Emitente 
na [Data de Avaliação Inicial] [  ] e que não será inferior a [inserir 
número] nem mais do que [inserir número].] 

 [Cupão Mínimo:  [a inserir*] [Uma percentagem que será determinada pelo Emitente 
na [Data de Avaliação Inicial] [  ] e que não será inferior a [inserir 
número] nem mais do que [inserir número].] 

[Fator de Participação:  [a inserir*] [Um número que será determinado pelo Emitente na 
[Data de Avaliação Inicial] [  ] e que não será inferior a [inserir 
número] nem mais do que [inserir número]] 

Taxa do Ativo Subjacente [1]: [A taxa de câmbio entre [inserir primeira moeda] e [inserir segunda 
moeda], expressa por meio do número de unidades da [inserir 
segunda moeda] por uma unidade da [inserir primeira moeda], 
especificado como “Tipo: Taxa de Câmbio” em “Ativo Subjacente” 
abaixo.] 

 [A [Taxa EURIBOR] [[GBP LIBOR] [USD LIBOR] [STIBOR] [NIBOR] 
[Taxa de Referência]] [Taxa de Referência CMS com um Período 
Específico igual a [inserir número] [ano(s)] [mês(es)] especificado 
como “Tipo: Taxa de Câmbio” em “Ativo Subjacente” abaixo] 

Taxa do Ativo Subjacente [2]: [A [Taxa EURIBOR] [[GBP LIBOR] [USD LIBOR] [STIBOR] [NIBOR] 
[Taxa de Referência]] [Taxa de Referência CMS com um Período 
Específico igual a [inserir número] [ano(s)] [mês(es)] especificado 
como “Tipo: Taxa de Câmbio” em “Ativo Subjacente” abaixo] 

 

Em relação aos Títulos multiséries inserir o seguinte quadro geral com informação respeitante e 
completa para cada série de Títulos, se necessário: 

ISIN [-] [-] [-] 
[-] [-] [-] [-] 

 

 

  [Se o Título for uma Fixed Coupon Note with Conditional Bonus Coupon (produto n.º N61), inserir: 

Ao longo do prazo, os investidores recebem pagamentos de cupão na Data de Pagamento de Cupão 
relevante. 

O pagamento de cupão para a Note de Cupão Fixo com um Cupão Bónus Condicional consiste (i) numa 
componente fixa (o Montante de Cupão) e (ii) uma componente condicional (o Cupão Bónus). 

Relativamente à componente fixa do pagamento de cupão, o Montante de Cupão será pago em cada 
Data de Pagamento de Cupão. 

Relativamente à componente condicional do pagamento de cupão, o Cupão Bónus será pago [numa] 
[na] Data de Pagamento de Cupão Bónus se o Nível de Referência do Ativo Subjacente [na] [numa] 
Data de Determinação do Cupão [Bónus] [a respeito dessa Data de Pagamento de Cupão] for [igual a] 
[ou] [superior] [ou] [igual a] [ou] [inferior] ao Limiar do Cupão Bónus [para essa Data de Determinação 
do Cupão [Bónus]]. 

[inserir conforme apropriado: 

Cupão Bónus [ ] / [[ ] por cento do Valor Nominal 

Data[s] de Determinação do Cupão [Bónus] [ ] 

Data[s] de Determinação do Cupão Bónus [Se as Datas de Pagamento de Cupão Bónus 
estiverem alinhadas com as Datas de 
Pagamento de Cupão, inserir: [Cada] [A 
última] Data de Pagamento de Cupão] [As 
Data[s] de Pagamento de Cupão] previstas 
para [] [, ] [e] []] 
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[Se as Datas de Pagamento de Cupão Bónus 
forem diferentes das Datas de Pagamento de 
Cupão inserir cada data: [ ] [, ] [e] []] 

Limiar do Cupão Bónus [ ]* 
 

[Se o Título for uma Simplified Digital Variable Coupon Note with Initial Fixed Interest (produto n.º 
N62), inserir: 

[Inserir descrição do cupão do C,9, se aplicável, ou inserir o seguinte:][ 

Relativamente à Data de Pagamento de Cupão para cada Período de Cupão com início a ou antes de 
[inserir Data Final do Período de Cupão relevante ou Data de Emissão] mas com final anterior a [inserir 
Data Final do Período de Cupão relevante] a Note Digital Simplificada de Cupão Variável com Juro Fixo 
Inicial paga um Montante de Cupão fixo de [ ]. 

[Relativamente à Data de Pagamento de Cupão para cada Período de Cupão com início a ou depois 
de [inserir Data Final do Período de Cupão relevante] mas com final anterior a [inserir Data Final do 
Período de Cupão relevante] a Note Digital Simplificada de Cupão Variável com Juro Fixo Inicial paga 
um Montante de Cupão fixo de [ ].] [repetir conforme necessário] 

Relativamente à Data de Pagamento de Cupão para cada Período de Cupão com início a ou depois de 
[inserir Data Final do Período de Cupão relevante] o Montante de Cupão pago depende do [Nível de 
Referência do Cabaz] [Valor do Nível de Referência Relevante do [Ativo Subjacente] na Data de 
Observação de Cupão imediatamente anterior a essa Data de Pagamento de Cupão e de essa Data de 
Observação de Cupão ocorrer antes ou depois da maturidade da Note. O Montante de Cupão será 
calculado como (i) o Valor Nominal, multiplicado pelo (ii) Fator de Participação, multiplicado por (iii) um 
dividido pelo Divisor de Cupão, e multiplicado ainda pelo (iv) [Valor do Nível de Referência Relevante 
do Ativo Subjacente] [Nível de Referência do Cabaz] na Data de Observação de Cupão imediatamente 
anterior à respetiva Data de Pagamento de Cupão dividido pelo Nível de Referência Inicial do [Ativo 
Subjacente] [Cabaz], menos um (o “Retorno do Ativo Subjacente”), [O Montante de Cupão] [não será 
inferior ao Montante Mínimo] [e] [não será superior ao Montante Máximo].] 

O Divisor de Cupão pode ser diferente para cada Data de Observação de Cupão, e o Divisor de Cupão 
pode ser superior em Datas de Observação de Cupão posteriores, o que pode resultar numa maior 
redução proporcional dos pagamentos de cupão para as Datas de Pagamento de Cupão que ocorram 
posteriormente.] 

Datas de Observação de Cupão [a inserir] 

Divisor de Cupão [para a Data de Observação de Cupão prevista 
para ocorrer (i) em [inserir data], [inserir montante], 
[(ii) em [inserir data], [inserir montante]] [repetir 
conforme necessário] [e] [(iii) em [inserir data], 
[inserir montante]] 

Nível de Referência Inicial [a inserir*] [O Nível de Referência na Data de 
Avaliação Inicial] 

Data de Avaliação Inicial [a inserir*] 

[Montante Máximo a inserir*] 

[Montante Mínimo [zero][inserir outro montante*] 

Fator de Participação [a inserir*] [Um número que será determinado pelo 
Emitente na [Data de Avaliação Inicial][ ] e que não 
será inferior a [inserir número] nem será maior do 
que [inserir número]. 

Nível de Referência [a inserir] 

[Valor do Nível de Referência Relevante a inserir*] 

 

[Inserir definição infra e definições de C.9 e C.15, consoante requerido: 

[Ativo[s] Subjacente[s]] [Constituinte do Cabaz] 

Tipo: [Ação] [Índice] [índice Multi-Câmbio] [Outro Valor Mobiliário] [Mercadoria] [Taxa de Câmbio] 
[Contrato de Futuros] [Fundo] [Fundo de Ações] [Unidade do Fundo] [Taxa de Juro] [Cabaz de bens 
composto nos seguintes termos: inserir detalhes do tipo ou tipos relvantes dos Constituintes do Cabaz 
– Ações, Índices, Outros Valores Mobiliários, Mercadorias, Taxas de Cãmbio, Contratos de Futuros, 
Unidades de Fundos ou Ações e/ou Taxas de Juro:] 

Nome:  [ ]*  

[ISIN]:   [ ]*  

Informação sobre o historial e o desempenho contínuo do [Ativo Subjacente][Constituinte do Cabaz] e 
a sua volatilidade pode ser obtida [na página da internet em www. [maxblue.de] [  ] [e na [página da 
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Bloomberg [inserir detalhes da página]] ou [página da Reuters [inserir detalhes da página]] [como 
previsto para cada valor mobiliário ou item que componha o [Ativo Subjacente] [Constituinte do Cabaz]]. 
[Se não existir informação pública, inserir: em forma física nas instalações de [inserir morada/número 
de telefone]]] 

 

[Se o Título for uma Steepener Note with Lock In (produto n.º N71), inserir: 
 

Cupão: Em relação à Data de Pagamento do Cupão 
para cada Período de Cupão com início em ou 
após [inserir a Data Final do Período de Cupão 
relevante ou Data de Emissão] mas que termine 
antes de [inserir a Data Final do Período de 
Cupão relevante], [·] por cento. por ano. 

Em relação à Data de Pagamento do Cupão 
para cada Período de Cupão com início em ou 
após [inserir Data Final do Período de Cupão]: 

a) se não tiver ocorrido um Evento de Lock In, 
a Taxa de Juro Steepener para esse 
Período de Cupão; ou 

b) b) se tiver ocorrido um Evento de Lock In, o 
Cupão a pagar na Data de Pagamento do 
Cupão correspondente à Data de Lock In e 
em cada Data de Pagamento do Cupão 
seguinte será igual a [·] por cento. por ano. 

Data Steepner Lock In A Data de Pagamento do Cupão 
correspondente a esse Período de Cupão em 
que um Evento de Lock In ocorreu. 

Evento Steepner Lock In Um Evento Lock In ocorre se a Taxa de Juro 
Steepener referente a um Período de Cupão 
que começa em ou após [inserir Data de Fim de 
Período de Cupão relevante] está [acima] 
[acima ou igual a] [·] por cento. 

Taxa de Juro Steepner Em relação a cada Período de Cupão com início 
em ou após [inserir a Data de Fim de Período 
do Cupão relevante], uma percentagem 
determinada pelo Agente de Cálculo para esse 
Período do Cupão igual ao produto de (a) 
[inserir Alavancagem] e (b) Spread de Taxa 
Swap para esse Período de Cupão [, desde que 
essa quantia não seja [maior que [inserir 
percentagem de lock in] [e não seja] [menor que 
[inserir Cupão Mínimo]. 

 

C.11 O pedido de 
admissão à 
negociação, 
com vista à sua 
distribuição 
num mercado 
regulado ou em 
mercados 
equivalentes 
com uma 
indicação dos 
mercados em 
questões. 

 

[inserir C. 11 se o Anexo V ou o Anexo XII for aplicável] 

[[O pedido [foi] [será] apresentado no sentido de admitir [cada série de] os Títulos a negociação no] [Os 
Títulos foram admitidos à negociação no] Mercado Regulado da Bolsa de Valores do Luxemburgo, que 
é um mercado regulado segundo a Directiva 2014/65/EU (conforme alterada) [, sendo a admissão à 
negociação considerada com efeito desde [no mais cedo possível, ] [a Data de Emissão] [especificar 
outra data]]. [Não poderão ser conferidas quaisquer garantias de que tal pedido de admissão à 
negociação será deferido (ou, se for deferido, se será garantido na [Data de Emissão] [especificar outra 
data])].] 

 [O pedido [foi] [será] apresentado no sentido de admitir [cada série de] os Títulos a negociação ] [Os 
Títulos foram admitidos à negociação] no[s] mercado[s] regulamentado[s] de [inserir todos os mercados 
regulados relevantes]que [é um][são] mercado(s) regulado(s) nos termos da Directiva 2014/65/EU 
(conforme alterada) [, sendo a admissão à negociação considerada com efeito desde [,no mais cedo 
possível], [a Data de Emissão] [especificar outra data]]. [Não poderão ser conferidas quaisquer 
garantias de que [tal][tais] pedido[s] de admissão à negociação será deferido (ou, se for deferido, se 
será garantido na [Data de Emissão] especificar outra data)]. ]] 

[Não aplicável; [cada Série de] Títulos não será admitida à negociação no mercado regulado para 
negociação.] 

 

C.15 Uma descrição 
relativa à forma 
como o valor do 
investimento é 
afectado pelo 
valor do 

[Inserir C.15 se o Anexo XII for aplicável] 

[Os Títulos têm [●]% do capital garantido na maturidade] [Os Títulos pagam, relativamente a cada 
[Título] [valor nominal], um valor igual a [inserir montante] na maturidade.] 
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instrumento(s) 
subjacente(s), a 
não seu que os 
Títulos tenham 
uma 
denominação 
de pelo menos 
100.000 EUR. 

[Os Investidores irão receber, relativamente a cada [título] [valor nominal], um Montante de Capital na 
Data de Liquidação que corresponderá [[a uma percentagem especifica do Montante Nominal 
acrescido] do produto do  

[Inserir para as Notes: (a)Valor Nominal e (b) o montante equivalente à diferença entre (i) o quociente 
do Nível Final de Referência dividido pelo Nível de Referência Inicial e (ii) [um] [Preço de Exercício 
(“Strike”)], [desde que tal montante não seja inferior [inserir Limiar Mínimo] e não será superior [inserir 
Limiar Superior],] [e posteriormente multplicado pelo (c) o Factor de Participação.  

[Inserir para os Certificados: [(a) a Data de Referência Final  multiplicado pelo (b) Multiplicaor 
[multiplicado pelo (c) o Factor Rollover] [e posteriormente multiplicado pelo ([c/d]) o Factor Quanto]] (a) 
um montante equivalente à diferença entre (i) o quociente do Nível de referência Final divido pelo Nível 
de Referência inicial, e (ii) [um] [Preço de Exercício (“Strike”)] multiplicado pelo (b) [inserir número] [e 
posteriormente multiplicado pelo (c) Multiplicador]] 

[desde que o Montante em numerário não seja [superior ao Montante Máximo] [e não seja] [inferior ao 
Montante Mínimo].]]   

[Definições gerais de cupão, a inserir nos produtos abaixo se aplicável] 

[Inserir para os Títulos que paguem um montante fixo de juros, ou inserir, na descrição do Título 
específico, ou apagar, conforme seja aplicável] Os Títulos [possivelmente] pagarão um Montante de 
Cupão [(“Montante de Cupão Fixo”)] para cada Data de Pagamento de Cupão)] em [cada] Data de 
Pagamento de Cupão e o valor referente a tal Montante de Cupão, o qual será um [montante fixo de 
[inserir montante] para cada [Título] []valor nominal][um montante para cada [Título][valor nominal] que 
será calculado através da multiplicação de [inserir taxa] pelo [Valor de Referência][valor nominal] e 
posteriormente multiplicado por uma fracção baseada no número de dias de calendário na data do 
Período de Cupão relevante e o número de dias de calendário no ano relevante]. 

[Inserir para os Títulos que paguem um cupão variável de juros, ou inserir, na descrição do Título 
específico, ou apagar, conforme seja aplicável] [Os Títulos [possivelmente] pagarão um Montante de 
Cupão [(“Montante de Cupão Variável”) para cada Data de Pagamento de Cupão)] em [cada] Data de 
Pagamento de Cupão e o valor referente a tal Montante de Cupão estará dependente do desempenho 
de um Valor de Referência [mais] [menos] uma Margem [sujeita, para cada Data de Pagamento de 
Cupão, a um mínimo de zero.[]. O Montante de Cupão correspondente a cada Data de Pagamento de 
Cupão para cada [Título] []valor nominal] será calculado através da multiplicação da Taxa de Referência 
[sujeito a [um Mínimo para tal Data de Pagamento de Cupão] [e] [um máximo para tal Data de 
Pagamento de Cupão] pelo [Valor de Referência] [valor nominal] e posteriormente multiplicado por uma 
fracção baseada no número de dias de calendário na data do Período de Cupão relevante e o número 
de dias de calendário no ano relevante].] 

 

[Inserir para os Títulos que paguem um cupão condicional, ou inserir, na descrição do Título específico, 
ou apagar, conforme seja aplicável] [Um Montante de Cupão poderá ser pago relativamente aos Títulos 
numa Data de Pagamento de Cupão, dependendo do seguinte: 

a) se o Nível de Referência do [Activo Subjacente] [cada Constituinte do Cabaz] estiver [ao nível 
ou acima] [acima] [ao nível ou abaixo] [abaixo] do Limite de Cupão [relevante] [para tal 
Constituinte do Cabaz] [em [cada] pelo menos um] dia durante o respectivo Período de 
Observação do Cupão] [na Data de Observação do Cupão relevante], os investidores irão 
receber o Montante de Cupão na Data de Pagamento de Cupão seguinte. O Montante de Cupão 
para cada [Título] [valor nominal] será de [inserir valor] [no caso de serem diferentes, especificar 
o montante para cada Data de Pagamento de Cupão] [o Montante Fixo de Cupão referente a 
tal Data de Pagamento de Cupão] [o Montante de Cupão Variável para tal data de Pagamento 
de Cupão]]; ou  

b) se o Nível de Referência do [Activo Subjacente] [um ou mais dos Constituintes do Cabaz] estiver 
[em ou abaixo] [abaixo] [ao nível ou acima] [acima] do Limite de Cupão [relevante] [para tal 
Constituinte do Cabaz] [em [cada] [pelo menos um] dia durante o respectivo Período de 
Observação do Cupão] [na Data de Observação do Cupão relevante], os investidores irão 
receber o Montante de Cupão na Data de Pagamento de Cupão Seguinte. 

[Inserir para os Títulos que paguem um cupão de memória, ou inserir, na descrição do Título específico, 
ou apagar, conforme seja aplicável] [Um Montante de Cupão poderá ser pago relativamente aos Títulos 
numa Data de Pagamento de Cupão, dependendo do seguinte: 

a) se não ocorrer qualquer Evento de Barreira de Cupão [relativo a qualquer Constituinte do 
Cabaz] numa Data de Observação de Cupão, os investidores irão receber o Montante de Cupão 
na Data de Pagamento de Cupão correspondente à Data de Observação do Cupão, a qual irá 
ser, para cada [Título] [valor nominal], o [Montante de Referência] [valor nominal] multiplicado 
pelo Montante de Cupão multiplicado pelo número de Datas de Observação de Cupão anterior 
a tal Data de Pagamento de Cupão, menos os Montantes de Cupão, se existirem, anteriormente 
pagos para cada [Título] [valor nominal]; ou 

b)  se tiver ocorrido um Evento de Barreira de Cupão [relativo a qualquer Constituinte do Cabaz] 
numa Data de Observação de Cupão, o Montante de Cupão será zero e não será efectuado 
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qualquer pagamento de cupão na Data de Pagamento de Cupão correspondente à Data de 
Observação de Cupão.  

[Montante de Referência:                                    [a inserir*]] 

[Data(s) de Pagamento de Cupão:                      [a inserir*]] 

[Período de Observação de Cupão:                    [a inserir*]] 

[Data(s) de Observação de Cupão:                     [a inserir*]] 

[[GBP LIBOR] [USD LIBOR] 
[STIBOR] [NIBOR]  
[Taxa de Referência:                                           [a inserir*]] 

[Margem:                                                              [a inserir*] 

[Máximo:                                                               [a inserir*]] 

[Mínimo:                                                                [a inserir*]] 

[Limite de Cupão:                                    [Para a Data de  Observação de Cupão agendado para [inserir 
data, [inserir montante]] [a inserir]] [Uma percentagem 
que será determinada pelo Emitente na [data de 
Avaliação Inicial] [e que não será inferior a [inserir 
número] ou superior a [inserir número] 

[Montante de Cupão:                                                        [a inserir*]] 

 

 [Se o Título for um Capital Protection Certificate (produto nº. C1), inserir:  

Este Capital Protection Certificate possui uma protecção do capital de [100%] [inserir percentagem se 
for superior a 100%] à data de vencimento. A protecção do Capital significa que o Emitente promete à 
data de Emissão Inicial o reembolso de [100%] [inserir percentagem se for superior a 100%] do 
Montante Nominal. O reembolso não é garantido por uma terceira parte, mas é assegurado 
exclusivamente pelo Emitente e está por conseguinte dependente da capacidade do Emitente em 
cumprir as suas obrigações de pagamento. 

À Data de Liquidação, os investidores recebem pelo menos o Nível de Referência Específico. 

a) Se o Nível de Referência Final estiver [no ou abaixo] [abaixo] do Preço de Exercício (“Strike”), os 
investidores recebem o Nível de Referência Específico à Data de Liquidação. 

b) Se esse Nível for [igual ou superior ao] [superior ao] Preço de Exercício (Strike), os investidores 
participam no desempenho positivo do Activo Subjacente com base no Preço de Exercício (Strike) 
à data do vencimento, [ juntamente com o Factor de Participação 

 

[Se o Título for Capital Protection Certificate with Maximum Amount (produto nº C2), inserir:  

Este Capital Protection Certificate possui uma protecção do capital de [100%] [inserir percentagem se 
for superior a 100%] à data de maturidade. A protecção do Capital significa que o Emitente promete à 
data de Emissão Inicial o reembolso de [100%] [inserir percentagem se for superior a 100%] do 
Montante Nominal. O reembolso não é garantido por uma terceira parte, mas é assegurado 
exclusivamente pelo Emitente e está por conseguinte dependente da capacidade do Emitente em 
cumprir as suas obrigações de pagamento. 

Os Investidores receberão um mínimo do Nível de Referência Específico [e um máximo do Montante 
Máximo] na Data de Liquidação. 

a) Se o Nível de Referência Final estiver [abaixo] [abaixo ou igual] ao Preço de Exercício (Strike), os 
investidores recebem o Nível de Referência Específico à Data de Liquidação.  

b) Se esse Nível for [igual ou superior] [superior] ao Preço de Exercício (Strike), mas [abaixo] [abaixo 
ou igual] do Limite Máximo, os investidores participam no desempenho positivo do Activo 
Subjacente com base no Preço de Exercício (Strike) à data do vencimento]. 

c) Se o Nível de Referência Final for [igual ou  maior] [maior] do que o limite máximo, os investidores 
[recebem o Montante Máximo] [participam no desempenho positivo do Activo Subjacente baseado 
no Preço de Exercício (Strike), com o Factor de Participação] à Data de Liquidação. 

Como contrapartida pela protecção do capital, os investidores limitam o seu retorno potencial ao 
Montante Máximo.]  

 

[Se o Título for um Capital Protection Certificate with Participation in the Average Performance 
and without a Maximum Amount (produto nº C3), inserir:  
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Este Capital Protection Certificate possui uma protecção do capital de [100%] [inserir percentagem se 
for superior a 100%] à data de vencimento. A protecção do Capital significa que o Emitente promete à 
data de Emissão Inicial o reembolso de [100%] [inserir percentagem se for superior a 100%] do 
Montante Nominal. O reembolso não é garantido por uma terceira parte, mas é assegurado 
exclusivamente pelo Emitente e está por conseguinte dependente da capacidade do Emitente em 
cumprir as suas obrigações de pagamento. 

À Data de Liquidação, os investidores recebem pelo menos o Nível de Referência Específico, 
independentemente do desempenho do Activo Subjacente. 

Além disso, os investidores podem participar no desempenho médio positivo do Activo Subjacente em 
termos percentuais se [exceder] [exceder ou for igual] ao Retorno Mínimo no final do período de 
vigência. O Desempenho Médio do Activo Subjacente é formado por uma média de igual importância 
dos movimentos anuais do valor do Activo Subjacente medida em cada Data de Observação. 

a) Se o Desempenho Médio do Activo Subjacente à Data de Avaliação for [igual ou inferior] [igual] ao 
Retorno Mínimo, os investidores recebem o Nível de Referência Específico à Data de Liquidação.  

b) Se o Desempenho Médio do Activo Subjacente à Data de Avaliação for [superior] [superior ou igual 
ao] ao Retorno Mínimo, os investidores participam no Desempenho Médio positivo do Activo 
Subjacente com base no Nível de Referência Inicial juntamente com o Factor de Participação.] 

 

[Se o Título for um Certificate (Produto nº C4), inserir:  

O Certificado permite aos investidores participar no desempenho do Activo Subjacente. Com este 
Certificado, o Emitente pagará um Montante em Numerário à data de vencimento, cuja soma dependerá 
do Nível de Referência do Activo Subjacente à data de vencimento. O Montante em Numerário é igual 
ao Nível de Referência Final calculado pelo Multiplicador.] 

 

[Se o Título for um Certificate 100%  (produto nº C5), inserir:  

O Certificate 100% permite aos investidores participar no desempenho do Activo Subjacente.  

Com este Certificado, o Emitente pagará um Montante em Numerário no seguimento do exercício pelo 
investidor ou cessação pelo Emitente, cuja soma dependerá do, Nível de Referência do Activo 
Subjacente à Data de Avaliação respeitante. No caso do exercício pelo investidor ou no seguimento da 
cessação pelo Emitente, à Data de Cessação, é pago um Montante em Numerário igual ao Nível de 
Referência Final multiplicado pelo Multiplicador.] 

 

[Se o Título for um Perpetual Certificate (produto nº C6), inserir:  

Este Certificado permite aos investidores participar no desempenho do Activo Subjacente, tendo em 
conta se necessário a cobrança de uma Comissão de Gestão,.  

Com este Certificado, o Emitente pagará um Montante em Numerário no seguimento do exercício pelo 
investidor ou cessação pelo Emitente, cuja soma dependerá do valor, do preço ou, consoante o caso, 
do Nível do Activo Subjacente à Data de Avaliação respeitante. No caso do exercício pelo investidor ou 
no seguimento da cessação pelo Emitente, à Data de Cessação, é pago um Montante em Numerário 
igual ao Nível de Referência Final multiplicado pelo Multiplicador]. 

 

[Se o Título for um Index Certificate (produto nº. C7), inserir: 

O Index Certificate permite aos investidores participar no desempenho do Activo Subjacente, tendo em 
conta se necessário a cobrança de uma Comissão de Gestão. Com este Certificado, o Emitente pagará 
um Montante em Numerário à data de vencimento, cuja soma depende do nível do índice à data de 
vencimento. O Montante em Numerário igual ao Nível de Referência Final multiplicado pelo 
Multiplicador.] O Multiplicador é ajustado para baixo [trimestralmente/periodicamente] face à Data de 
Ajustamento do Multiplicador para ter em consideração a Comissão de Gestão. 

[inserir tabela se necessário] 
Nível de Referência Final [] 
Nível de Referência  [] 
Comissão de Gestão [] 
Multiplicador 

[inserir relativamente a cada Data de 
Ajustamento do Multiplicador] [ ] [[Um 
número que será determinada pelo 
Emitente na [Data de Avaliação Inicial] 
e que não deverá ser inferior a [inserir 
número] nem superior a [inserir 
número]. 
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Data de Ajustamento do Multiplicador [] 

 

 

[Se o Título for um Performance Certificate (produto nº C8), inserir:  

O Performance Certificate permite que os investidores participem no desempenho do Activo 
Subjacente, ao mesmo tempo que beneficiam parcialmente dos dividendos em dinheiro distribuídos 
pelo emitente do Activo Subjacente.  

Com este certificado, o Emitente irá pagar um Montante em Numerário aquando do vencimento, cujo 
valor depende do nível do Activo Subjacente na data de vencimento. O Montante em Numerário é igual 
ao Nível de Referência Final multiplicado pelo Multiplicador aplicável em cada caso. 

O Multiplicador aumenta durante o período de vigência do Certificado de Desempenho quando é pago 
um dividendo em dinheiro, de modo a ter parcialmente em conta estes dividendos em dinheiro (menos 
impostos, direitos, retenções, deduções ou outras taxas) aquando do cálculo do Montante em 
Numerário. Em cada caso, o ajustamento do Multiplicador entra em vigor a partir da data na qual o 
Activo Subjacente é negociado pela primeira vez na Fonte de Referência, após a distribuição do 
dividendo (ex-dividendos).] 

[Se o Título for um Discount Certificate (Entrega Física) (produto nº C9), inserir:  

Com o Discount Certificate, os investidores participam no desempenho do Activo Subjacente durante o 
período do Título. Contudo, o Preço de Emissão Inicial ou o preço de venda presente do Certificado 
está abaixo do preço actual do mercado do Activo Subjacente (desconto) tendo em conta o 
Multiplicador.  

À Data de Liquidação, os investidores recebem, dependendo do Nível de Referência Final, um Montante 
em Numerário ou o Activo Subjacente com base no Multiplicador ou, consoante o caso, o valor do activo 
especificado no Montante de Entrega Física dependendo do Nível de Referência Final. 

a) Se o Nível de Referência Final for [igual ou mais elevado] [mais elevado] do que o limite máximo, 
o Montante em Numerário é igual ao Montante Máximo.  

b) Se o Nível de Referência Final for [menor do que] [menor ou igual ao] limite máximo, os investidores 
recebem o Activo Subjacente com base no Multiplicador ou, consoante o caso, activos 
especificados como Montante de Entrega Física. Não são pagos montantes fraccionados, mas 
através de um pagamento correspondente em dinheiro na Moeda de Liquidação em relação a cada 
Certificado de Desconto. 

Em contrapartida pelo desconto, os investidores apenas participam no aumento do Activo Subjacente 
até ao limite máximo.] 

 

[Se o Título for um Discount Certificate (Liquidação em Espécie) (produto nº C10), inserir:  

Com este Discount Certificate, os investidores participam no desempenho do Activo Subjacente durante 
o período de vigência. Contudo, o Preço de Emissão Inicial ou o actual preço de venda do Certificado 
é inferior ao actual preço do mercado do Activo Subjacente (desconto) tendo em conta o Multiplicador.  

À data de Data de Liquidação, os investidores recebem um Montante em Numerário que é calculado 
com base no Nível de Referência Final. 

a) Se o Nível de Referência Final for [igual ao ou mais elevado do que] [mais elevado do que] o limite 
máximo, o Montante em Numerário é igual ao Montante Máximo. 

b) Se o Nível de Referência Final for inferior ao limite máximo, os investidores recebem um Montante 
em Numerário à altura do valor do Nível de Referência Final tendo em conta o Multiplicador. 

Em contrapartida pelo desconto, os investidores apenas participam no aumento do Activo Subjacente 
até ao limite máximo.] 

 

[Se o Título for um Bonus Certificate (produto nº C11), inserir:  

Com este Certificado, os investidores recebem um Montante em Numerário à Data de Liquidação, cuja 
soma depende do desempenho do Activo Subjacente. 

a) Se o Activo Subjacente em [qualquer momento] [todos os momentos] durante o Período de 
Observação [tenha estado] [está] [acima] [abaixo] [igual] à Barreira em nenhuma altura durante o 
período de vigência, o Montante em Numerário é igual ao Nível de Referência Final tendo em 
consideração o Multiplicador, mas sempre será um Montante do Bónus. 

b) Se o Activo Subjacente [em [qualquer momento] [todos os momentos] durante o Período de 
Observação [tenha estado] [está] [acima] [abaixo] [igual] à da, o Montante em Numerário deixará 
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de ser igual ao Montante do Bónus mínimo, e passará a ser igual ao Nível de Referência Final 
tendo em conta o Multiplicador (1:1 participação no desempenho  do Activo Subjacente). 

O direito a receber um pagamento do Montante do Bónus requer que os investidores renunciem aos 
seus direitos derivados do Activo Subjacente (i.e. direitos de voto, dividendos).] 

 

[Se o Título for um Bonus Certificate with Cap (produto nº C12), inserir:  

Inserir descrição do cupão com base na secção assinalada como “Definições gerais de cupão” no início 
do elemento C.15, se aplicável, ou inserir o seguinte:  

Com este Bonus Certificate with Cap, os investidores recebem um Montante em Numerário à Data de 
Liquidação, cuja soma depende do desempenho do Activo Subjacente. 

a) Se o Activo Subjacente em [qualquer momento] [todos os momentos] durante o Período de 
Observação [tenha estado] [está] [acima] [abaixo] [igual] à Barreira, o Montante em Numerário é 
igual ao Nível de Referência Final tendo em conta o Multiplicador, mas sempre um mínimo do 
Montante do Bónus e um máximo do Montante Máximo. 

b) Se o Activo Subjacente em [qualquer momento] [todos os momentos] durante o Período de 
Observação [tenha estado] [está] [acima] [abaixo] [igual] à , o Montante em Numerário deixará de 
ser igual ao Montante do Bónus mínimo, e passará a ser igual ao Nível de Referência Final tendo 
em conta o Multiplicador e sujeito ao valor máximo do Montante Máximo (1:1 participação no 
desempenho negativo do Activo Subjacente). 

O direito a receber um pagamento do Montante do Bónus requer que os investidores renunciem aos 
seus direitos derivados do Activo Subjacente (i.e. direitos de voto, dividendos).] 

 

[Se o Título for um BonusPro Certificate (produto nº C13), inserir:  

Com este BonusPro Certificate, os investidores recebem um Montante em Numerário à Data de 
Liquidação, cuja soma depende do desempenho do Activo Subjacente. 

a) Se o Activo Subjacente em [qualquer momento] [todos os momentos] durante o Período de 
Observação [tenha estado] [está] [acima] [abaixo] [igual] à Barreira, o Montante em Numerário é 
igual ao Nível de Referência Final tendo em conta o Multiplicador, mas sempre um mínimo do 
Montante do Bónus. 

b) Se o Activo Subjacente em [qualquer momento] [todos os momentos] durante o Período de 
Observação [tenha estado] [está] [acima] [abaixo] [igual] à Barreira, o Montante em Numerário 
deixará de ser igual ao Montante do Bónus mínimo, e passará a ser igual ao Nível de Referência 
Final tendo em conta o Multiplicador (1:1 participação no desempenho negativo do Activo 
Subjacente). 

O direito a receber um pagamento do Montante do Bónus requer que os investidores renunciem aos 
seus direitos derivados do Activo Subjacente (i.e. direitos de voto, dividendos).] 

 

[Se o Título for um BonusPro Certificate with Cap (produto nº C14), inserir:  

Com este BonusPro Certificate with Cap, os investidores recebem um Montante em Numerário à Data 
de Liquidação, cuja soma depende do desempenho do Activo Subjacente. 

a) Se o Activo Subjacente em [qualquer momento] [todos os momentos] durante o Período de 
Observação [tenha estado] [está] [acima] [abaixo] [igual] à , o Montante em Numerário é igual ao 
Nível de Referência Final tendo em conta o Multiplicador, mas sempre um mínimo do Montante do 
Bónus e um máximo do Montante Máximo. 

b) Se o Activo Subjacente em [qualquer momento] [todos os momentos] durante o Período de 
Observação [tenha estado] [está] [acima] [abaixo] [igual] à [, o Montante em Numerário deixará de 
ser igual ao Montante do Bónus mínimo, e passará a ser igual ao Nível de Referência Final tendo 
em conta o Multiplicador e até um valor máximo do Montante Máximo (1:1 participação no 
desempenho negativo do Activo Subjacente). 

O direito a receber um pagamento do Montante do Bónus requer que os investidores renunciem aos 
seus direitos derivados do Activo Subjacente (i.e. direitos de voto, dividendos).] 

 

[Se o Título for um Easy Bonus Certificate (produto nº C15), inserir:  

Com este Easy Bonus Certificate, os investidores recebem um Montante em Numerário à Data de 
Liquidação, cuja soma depende do desempenho do Activo Subjacente. 
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a)  Se o Activo Subjacente for [mais elevado do que a] [inferior ou igual à] Barreira à Data de Avaliação, 
o Montante em Numerário será igual ao Nível de Referência Final tendo em conta o Multiplicador, 
mas sempre um mínimo do Montante do Bónus. 

b)  Se o Activo Subjacente for [superior] [mais baixo] [ou igual à] Barreira à Data de Avaliação, o 
Montante em Numerário deixará de ser igual ao Montante do Bónus mínimo, e passará a ser igual 
ao Nível de Referência Final tendo em conta o Multiplicador (1:1 participação no desempenho 
negativo do Activo Subjacente). 

O direito a receber um pagamento do Montante do Bónus requer que os investidores renunciem aos 
seus direitos derivados do Activo Subjacente (i.e. direitos de voto, dividendos).]  

 

[Se o Título for um Easy Bonus Certificate with Cap (produto nº C16), inserir:  

Com este Easy Bonus Certificate with Cap, os investidores recebem um Montante em Numerário à Data 
de Liquidação, cuja soma depende do desempenho do Activo Subjacente. 

a)  Se o Nível de referência Final do Activo Subjacente for [mais elevado], [inferior ou igual à] que a 
Barreira na [Data de Avaliação], o Montante em Numerário será igual ao Nível de Referência Final 
tendo em conta o Multiplicador, mas sempre um mínimo do Montante do Bónus e um máximo do 
Montante Máximo. 

b)  Se o Activo Subjacente for [superior], [igual ou mais baixo] do que a Barreira  à Data de Avaliação, 
o Montante em Numerário deixará de ser igual ao Montante do Bónus mínimo, e passará a ser 
igual ao Nível de Referência Final tendo em conta o Multiplicador (1:1 participação no desempenho 
negativo do Activo Subjacente). 

O direito a receber um pagamento do Montante do Bónus requer que os investidores renunciem aos 
seus direitos derivados do Activo Subjacente (i.e. direitos de voto, dividendos).] 

 

[Se o Título for um Reverse Bonus Certificate (produto nº C17), inserir:  

Com este Reverse Bonus Certificate, os investidores recebem um Montante em Numerário à Data de 
Liquidação, cuja soma depende do desempenho do Activo Subjacente. Outra característica especial do 
Certificado é o facto de os investidores participarem no desempenho inverso do Activo Subjacente. 

a) Se o Activo Subjacente não [atingiu nem excedeu] [excedeu] em nenhuma altura a Barreira durante 
o Período de Observação, o Montante em Numerário é igual ou duas vezes maior ao Nível de 
Referência Inicial menos o Nível de Referência Final tendo em conta o Multiplicador, mas sempre 
um mínimo do Montante do Bónus. 

b) Se o Activo Subjacente [atingiu ou excedeu] [excedeu] pelo menos uma vez a Barreira durante o 
Período de Observação, o Montante em Numerário deixa de ser igual ao mínimo do Montante do 
Bónus, mas é em contrapartida duas vezes mais elevado do que o Nível de Referência Inicial 
menos o Nível de Referência Final tendo em conta o Multiplicador (1:1 participação no desempenho 
negativo do Activo Subjacente), mas nunca menos do que zero. 

O direito a receber um pagamento do Montante do Bónus requer que os investidores renunciem aos 
seus direitos derivados do Activo Subjacente (i.e. direitos de voto, dividendos).] 

 

[Se o Título for um Reverse Bonus Certificate with Cap (produto nº C18, inserir:  

Com este Reverse Bonus Certificate with Cap, os investidores recebem um Montante em Numerário à 
Data de Liquidação, cuja soma depende do desempenho do Activo Subjacente. Outra característica 
especial do Certificado é o facto de os investidores participarem no desempenho inverso do Activo 
Subjacente. 

a) Se o Activo Subjacente não [atingiu nem excedeu] [excedeu em nenhuma altura a Barreira durante 
o Período de Observação [o Montante em Numerário é igual ao Montante de Bónus], [o Montante 
em Numerário é igual ou duas vezes maior ao Nível de Referência Inicial menos o Nível de 
Referência Final tendo em conta o Multiplicador, mas sempre um mínimo do Montante do Bónus e 
um máximo do Montante Máximo]. 

b) Se o Activo Subjacente [atingiu ou excedeu] [excedeu] pelo menos uma vez a Barreira durante o 
Período de Observação [o Montante em Numerário é igual ou o dobro do Nível de Referência Inicial 
menos o Nível de Referência Final considerando o Multiplicador, sujeito ao máximo do Montante 
de Bónus], [o Montante em Numerário deixa de ser igual ao mínimo do Montante do Bónus, mas é 
em contrapartida duas vezes mais elevado do que o Nível de Referência Inicial menos o Nível de 
Referência Final tendo em conta o Multiplicador, mas sempre um máximo do Montante Máximo] 
(1:1 participação no desempenho negativo do Activo Subjacente) e um mínimo de zero. 

O direito a receber um pagamento do Montante do Bónus requer que os investidores renunciem aos 
seus direitos derivados do Activo Subjacente (i.e. direitos de voto, dividendos).]  
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[Se o Título for um Flex Bonus Certificate (produto nº C19), inserir:  

Com este Flex Bonus Certificate, os investidores recebem um Montante em Numerário à Data de 
Liquidação, cuja soma depende do desempenho do Activo Subjacente. 

a)  Se o Activo Subjacente não [atingiu nem caiu  abaixo] [caiu abaixo] da Barreira superior em 
nenhuma altura durante o Período de Observação,] [em nenhuma data de Observação] ou [[à Data 
de Avaliação], o Montante em Numerário é igual ao Primeiro Montante do Bónus ou ao Nível de 
Referência Final tendo em conta o Multiplicador (1:1 participação no desempenho negativo do 
Activo Subjacente), seja qual for o mais elevado. 

b)  Se o Activo Subjacente [atingiu ou caiu abaixo[ [caiu abaixo] da Barreira superior, mas não [atingiu 
ou caiu abaixo] [caiu abaixo] da Barreira inferior, pelo menos uma vez durante o Período de 
Observação, [numa Data de Observação] [ou [à Data de Avaliação], o Montante em Numerário é 
igual ao Segundo Montante do Bónus ou ao Nível de Referência Final tendo em conta o 
Multiplicador (1:1 participação no desempenho negativo do Activo Subjacente), seja qual for o mais 
elevado. 

c)  Se o Activo Subjacente [atingiu ou caiu abaixo] [caiu abaixo] da Barreira inferior [pelo menos uma 
vez durante o Período de Observação], [em qualquer  Data de Observação] [ou  [à Data de 
Avaliação], o Montante em Numerário é igual ao Nível de Referência Final tendo em conta o 
Multiplicador (1:1 participação no desempenho negativo do Activo Subjacente). 

O direito a receber um pagamento do Montante do Bónus requer que os investidores renunciem aos 
seus direitos derivados do Activo Subjacente (i.e. direitos de voto, dividendos).] 

 

[Se o Título for um Express Certificate with European Barrier Observation (produto nº C20), inserir:  

[Inserir descrição do cupão com base na secção assinalada como “Definições gerais de cupão” no início 
do elemento C.15, se aplicável]  

Em cada Data de Observação [(outra que não a Data de Observação que coincida com a Data de 
Avaliação)] será efectuada uma verificação deste Express Certificate, no sentido de se concluir se [o 
Activo Subjacente à data [é igual a ou é mais elevado] [mais elevado] do que o Limite de Reembolso 
[para tal Data de Observação] [cada Constituinte do Cabaz em tal data é [igual ou superior] [superior] 
ao Limite de Reembolso para tal Constituinte do Cabaz [e tal Data de Observação]]. Se assim for, o 
Certificado será resgatado mais cedo pelo [Montante em Numerário respeitante] [,o qual será um 
montante equivalente ao Montante Nominal [acrescido [inserir a percentagem específica relevante] [a 
percentagem relevante especifica do] [Montante Nominal [correspondente a tal Data de Observação]]. 

Se o vencimento não for adiantado, os investidores receberão um Montante em Numerário à Data de 
Liquidação que é determinado dependendo do Activo Subjacente e do montante da Barreira 
comparativamente com o último Limite de Reembolso como se segue: 

[Inserir se a Barreira for mais baixa do que o Limite de Reembolso final] 

a) se o Nível de Referência Final [de cada Constituinte do Cabaz] for [igual a ou mais elevado] [mais 
elevado] do que o Limite de Reembolso, os investidores receberão o Montante em Numerário 
especificado à Data de Liquidação; 

b) se o Nível de Referência Final [de qualquer Constituinte do Cabaz] for [mais baixo do que] [mais 
baixo do que ou igual ao] o Limite de Reembolso, mas o Nível de referência Final [de cada 
Constituinte do Cabaz] for [igual a ou mais elevado] [mais elevado] do que a Barreira, os 
investidores receberão um Montante em Numerário no valor do Nível de Referência Específico à 
Data de Liquidação;  

c) se o Nível de Referência Final [de qualquer Constituinte do Cabaz] for [mais baixo do que] [igual 
ou mais baixo do que] a Barreira, o Certificado deverá participar 1:1 no desempenho negativo do 
[Activo Subjacente] [o Constituinte do Cabaz com pior desempenho] com base no Nível de 
Referência Inicial. 

[Inserir se a Barreira for igual ao Limite de Reembolso final] 

a) se o Nível de Referência Final [de cada Constituinte do Cabaz] for [igual a ou mais elevado] [mais 
elevado] do que a Barreira, os investidores receberão o Montante em Numerário especificado à 
Data de Liquidação; 

b) se o Nível de Referência Final [de cada Constituinte do Cabaz] for [mais baixo do que a] [mais 
baixo ou igual à] Barreira, o Certificado deverá participar 1:1 no desempenho negativo do [Activo 
Subjacente] [o Constituinte do Cabaz com pior desempenho] com base no Nível de Referência 
Inicial. 

Os investidores limitam as suas possibilidades de regressar aos Montantes em Espécie como 
contrapartida da possibilidade de um Reembolso antecipado.]  
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[Se o Título for um Express Certificate with American Barrier Observation (produto nº C21), inserir:  

[Inserir descrição do cupão com base na secção assinalada como “Definições gerais de cupão” no início 
do elemento C.15, se aplicável]  

Em cada Data de Observação será efectuada uma verificação deste Express Certificate, no sentido de 
se concluir se [o Activo Subjacente em tal data é [igual a ou é mais elevado] [mais elevado] do que o 
Limite de Reembolso  [cada Constituinte do Cabaz em tal data é [igual ou superior] [superior] ao Limite 
de Reembolso para tal Constituinte do Cabaz]. Se assim for,o Certificado será resgatado mais cedo 
pelo [Montante em Numerário respeitante] [,] [,o qual será um montante equivalente ao Montante 
Nominal [acrescido [inserir a percentagem específica relevante] [a percentagem relevante especifica 
do] [Montante Nominal [correspondente a tal Data de Observação]]. 

 

Se o vencimento não for adiantado, os investidores receberão um Montante em Numerário à Data de 
Liquidação que é determinado dependendo do Activo Subjacente e do montante da Barreira 
comparativamente com o último Limite de Reembolso como se segue: 

[Inserir se a Barreira for mais baixa do que o Limite de Reembolso final] 

a) se o Nível de Referência Final [de cada Constituinte do Cabaz] for [igual a ou mais elevado] [mais 
elevado] do que o Limite de Reembolso, os investidores receberão o Montante em Numerário 
especificado à Data de Liquidação;; 

b) se o Nível de Referência Final [de qualquer Constituinte do Cabaz] for [mais baixo do que o] [mais 
baixo ou igual ao] Limite de Reembolso, mas [o Activo Subjacente não [tiver atingido ou caído 
abaixo] [caído abaixo] da Barreira] [nenhum Constituinte do Cabaz [atingiu ou caiu abaixo] [caiu 
abaixo] da Barreira relevante] durante o Período de Observação, os investidores receberão um 
Montante em Numerário no valor do Nível de Referência Específico à Data de Liquidação;  

c) se o Nível de Referência Final [de qualquer Constituinte do Cabaz] for [mais baixo do que o] [mais 
baixo ou igual ao] Limite de Reembolso e o [Activo Subjacente [atingiu ou caiu abaixo] da Barreira 
[um ou mais Constituintes do Cabaz, pelo menos numa ocasião durante o Período de Observação 
[atingiu ou caiu abaixo] [caiu abaixo] da Barreira Relevante], o Certificado participará à razão de 
1:1 no desempenho negativo do [Activo Subjacente] [Constituinte do Cabaz com pior desempenho], 
com base no Nível de Referência Inicial. 

[Inserir se a Barreira for igual ao Limite de Reembolso final] 

a) o Nível de Referência Final [de cada Constituinte do Cabaz] for [igual a ou mais elevado] [mais 
elevado] do que a Barreira, os investidores receberão o Montante em Numerário especificado à 
Data de Liquidação; 

b) se o Nível de Referência Final [de cada Constituinte do Cabaz] for [mais baixo do que a] [mais 
baixo ou igual à] Barreira, o Certificado deverá participar 1:1 no desempenho negativo do [Activo 
Subjacente] [o Constituinte do Cabaz com pior desempenho] com base no Nível de Referência 
Inicial.] 

Os investidores limitam as suas possibilidades de regressar aos Montantes em Espécie como 
contrapartida da possibilidade de um Reembolso antecipado.]  

 

[Se o Título for um PerformancePlus Certificate (produto nº C22), inserir:  

Será efectuada uma verificação deste PerformancePlus Certificate em cada Data de Observação, no 
sentido de concluir se o Activo Subjacente à data é [igual a ou é mais elevado] [mais elevado] do que o 
Limite de Reembolso respectivo. Se for, o Certificado PerformancePlus será resgatado 
antecipadamente no Montante em Numerário respeitante. Nesse caso, o Montante em Numerário 
depende do desempenho do Activo Subjacente com base no Nível de Referência Inicial. Os investidores 
participarão à razão de 1:1 no desempenho positivo do Activo Subjacente, mas irão receber pelo menos 
o Montante de Reembolso Mínimo especificado à Data de Observação respectiva. 

Se o vencimento não for adiantado, os investidores receberão um Montante em Numerário à Data de 
Liquidação que é determinado com base no Nível de Referência Final tal como se segue: 

a) Se o Nível de Referência Final do Activo Subjacente à Data de Avaliação (que é a mesma do 
que Data de Observação final) for [igual a ou mais elevado] [superior]ao Limite de Reembolso, 
o Montante em Numerário é igual ao Nível de Referência Final tendo em conta o Multiplicador, 
mas sempre um mínimo do Montante de Reembolso Mínimo. 

b) Se o Nível de Referência Final for [mais baixo] [igual ou mais baixo] do que o Limite de 
reembolso, mas for igual a ou mais elevado do que a Barreira, os investidores receberão o 
Nível de Referência Específico à Data de Liquidação. 
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c) Se o Nível de Referência Final for [mais baixo] [igual ou mais baixo] do que a Barreira, o 
Montante em Numerário é igual ao Nível de Referência Final tendo em conta o Multiplicador 
(1:1 participação no desempenho negativo do Activo Subjacente com base no Nível de 
Referência Inicial).] 

 

Se o Título for um Reverse Express Certificate (produto nº C23), inserir:  

A cada Data de Observação [(outra que não a Data de Observação que coincida com a Data de 
Avaliação)] será feita uma verificação deste Reverse Express Certificate, para averiguar se o Activo 
Subjacente nessa data é [igual ou inferior] [inferior] ao respectivo Limite do Reembolso. Se for o caso, 
o Certificado será resgatado antecipadamente pelo [Montante em Numerário relevante] [, o qual será 
um montante equivalente ao Montante Nominal [acrescido [inserir a percentagem específica relevante] 
[a percentagem relevante especifica do] [Montante Nominal [correspondente a tal Data de 
Observação]]. 

Outra característica especial deste Certificado é que os investidores participam no desempenho inverso 
do Activo Subjacente. 

Se não houver antecipação do vencimento, os investidores receberão um Montante em Numerário na 
Data de Liquidação, montante esse que é determinado em função do Activo Subjacente e o montante 
da Barreira quando comparado com o último Limite do Reembolso da seguinte forma: 

Inserir se a Barreira for mais baixa do que o Limite de Reembolso final] 

a) se o Nível de Referência Final for [igual ou inferior] [inferior] ao Limite do Reembolso, os 
investidores receberão o Montante em Numerário especificado na Data de Liquidação; 

b) se o Nível de Referência Final for [superior] [superior ou igual] ao Limite do Reembolso, mas for 
[igual ou inferior] [inferior] à Barreira, os investidores receberão um Montante em Numerário no 
valor do Nível de Referência especificado na Data de Liquidação;  

c) se o Nível de Referência Final for [superior] [superior ou igual] à Barreira, o Certificado terá uma 
participação negativa à razão de 1:1 no desempenho positivo do Activo Subjacente com base no 
Nível de Referência inicial. 

Inserir se a Barreira for igual ao Limite de Reembolso final]  

a) se o Nível de Referência Final for [igual ou inferior] [inferior] à Barreira, os investidores receberão 
o Montante em Numerário especificado na Data de liquidação; 

b) se o Nível de Referência Final for [superior] [igual ou superior] à Barreira, o Certificado participará 
à razão de 1:1 no desempenho positivo do Activo Subjacente com base no Nível de Referência 
inicial [inserir o seguinte se houver um Limite para o Montante em Numerário][, 

em cada caso sujeito a um máximo do Montante Máximo. 

Os investidores limitam o retorno possível ao Montante em Numerários em troca da possibilidade do 
Reembolso antecipado.]  

_______________________________________________________________ 

[Se o Título for um Currency Express Certificate (produto n.º C24), inserir:  

Em cada Data de Observação [(outra que não a Data de Observação que coincida com a Data de 
Avaliação)] será realizada uma verificação deste Currency Express Certificate para averiguar se o 
Activo Subjacente nessa data é [igual ou inferior] [inferior] ao respectivo Limite do Reembolso. Se for o 
caso, o Certificado será resgatado antecipadamente pelo [Montante em Numerário relevante], [,o qual 
será um montante equivalente ao Montante Nominal [acrescido [inserir a percentagem específica 
relevante] [a percentagem relevante especifica do] [Montante Nominal [correspondente a tal Data de 
Observação]]. 

Por norma, as taxas de câmbio são apresentadas como sendo o inverso do desempenho da Moeda 
Estrangeira, ou seja, um Activo Subjacente em alta significa uma desvalorização da Moeda Estrangeira 
face à Moeda Base e um Activo Subjacente em queda significa uma valorização da Moeda Estrangeira 
face à Moeda Base. Como tal, os investidores participam no desempenho inverso do Activo Subjacente. 

Se o vencimento não for adiantado, os investidores receberão um Montante em Numerário à Data de 
Liquidação que é determinado consoante o Nível de Referência Final da seguinte forma: 

a) Se o Nível de Referência Final for [igual ou inferior] [inferior] ao Limite do Reembolso na Data de 
Avaliação, que corresponde à última Data de Observação, (isto é, a Moeda Estrangeira mantém-se 
estável face à Moeda Base ou valoriza face à Moeda Base), os investidores recebem o Montante 
em Numerário especificado na Data de Liquidação. 
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b) Se o Nível de Referência Final for [superior] [superior ou igual] ao Limite do Reembolso na Data de 
Avaliação, mas [igual ou inferior] [inferior] à Barreira, os investidores recebem um Montante em 
Numerário no valor do Nível de Referência Especificado na Data de Liquidação; 

c) Se o Nível de Referência Final for [superior] [superior ou igual] à Barreira na Data de Avaliação, o 
Certificado participa [negativamente] 1:1 no desempenho [positivo] do Activo Subjacente (i.e. 
desvalorização da Moeda Estrangeira face à Moeda Base) com base no Nível de Referência Inicial. 

Os investidores limitam o seu possível retorno aos Montantes em Espécie em troca da possibilidade de 
Reembolso antecipado.] 

_________________________________________________________________ 

[Se o Título for um Express Autocallable Certificate (produto n.º C25.), inserir: 

Em cada Data de Observação [(outra que não a Data de Observação que coincida com a Data de 
Avaliação)] será realizada uma verificação deste Express Autocallable Certificate em cada Data de 
Observação, para averiguar se o Activo Subjacente em tal data é [igual ou superior] [superior] ao Limite 
do Reembolso. Se for o caso, o Certificado será resgatado antecipadamente pelo Montante em 
Numerário relevante correspondente à referida Data de Observação] [,o qual será um montante 
equivalente ao Montante Nominal [acrescido [inserir a percentagem específica relevante] [a 
percentagem relevante especifica do] [Montante Nominal [correspondente a tal Data de Observação]]. 

Se o vencimento não for adiantado, os investidores receberão um Montante em Numerário à Data de 
Liquidação que é determinado consoante o Nível de Referência Final da seguinte forma: 

 a) se o Nível de Referência Final for [superior ou igual] [superior] ao Preço de Exercício (Strike), os 
investidores receberão na Data de Liquidação um Montante em Numerário, o qual é uma quantia 
igual ao Valor Nominal (de EUR [inserir montante]) mais o valor adicional (de EUR [inserir 
montante]); 

b) se o Nível de Referência Final for [inferior] [igual ou inferior] ao Preço de Exercício (Strike) e o Nível 
de Referência Final está [acima] [igual ou acima] da Barreira, os investidores receberão na Data de 
Liquidação o Montante em Numerário, o qual é um montante igual ao Valor Nominal (de EUR [inserir 
montante]); ou 

c) se o Nível de Referência Final for [igual ou inferior [inferior] à Barreira, um montante igual à do produto 
do (i) Multiplicador e (ii) do Nível Final de Referência.] 

[Se o Título for um Worst of Express Autocallable Certificate (produto n.º C26.), inserir: 

Será realizada uma verificação deste Worst of Express Autocallable Certificate em cada Data de 
Observação [(exceto na Data de Observação que coincida com a Data de Avaliação)] para averiguar 
se cada Constituinte do Cabaz na referida data é [igual ou superior] [superior] ao Limite do Reembolso 
para o Constituinte do Cabaz. Se for o caso, o Certificado será resgatado antecipadamente pelo 
[Montante em Numerário relevante correspondente à referida Data de Observação] [, que corresponde 
a um montante igual ao do Valor Nominal [acrescido [de inserir a percentagem especificada relevante] 
[da percentagem especificada relevante] do Valor Nominal [correspondente à Data de Observação em 
causa]]. 

Se o vencimento não for adiantado, os investidores receberão um Montante em Numerário à Data de 
Liquidação que é determinado consoante o Nível de Referência Final da seguinte forma: 

 a) se o Nível de Referência Final de cada Constituinte do Cabaz for [igual ou superior][superior] ao 
respectivo [Preço de Exercício (Strike)[ [Barreira] de tal Constituinte do Cabaz, , os investidores 
receberão na Data de Liquidação um Montante em Numerário, o qual é uma quantia igual ao Valor 
Nominal (de EUR [inserir montante]) mais o valor adicional (de EUR [inserir montante]); [ou] 

b) [se o Nível de Referência Final de qualquer Constituinte do Cabaz é [inferior] [inferior ou igual] ao 
respectivo Preço de Exercício (Strike) e Nível de Referência Final de cada Constituinte do Cabaz 
está [acima] [igual ou acima] da respectiva barreira de tal Constituinte do Cabaz, os investidores 
receberão na Data de Liquidação um Montante em Numerário, o qual é uma quantia igual ao Valor 
Nominal (de EUR [inserir montante]) mais o valor adicional (de EUR [inserir montante]); ou] 

[c)] [se o Nível de Referência Final de qualquer Constituinte do Cabaz for [igual ou inferior] [inferior] à 
[Barreira], um montante igual ao produto do (i) Valor Nominal (de EUR [inserir valor]) e (ii) o maior 
valor entre o Nível de Protecção e o quociente entre o Nível de Referência Final do pior desempenho 
do Constituinte  do Cabaz dividido pelo seu Nível de Referência Inicial.] 

 

[Se o Título for um Outperformance Certificate (produto nº C27), inserir:  
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Com este Outperformance Certificate, os investidores recebem um Montante em Numerário na Data de 
Liquidação, montante esse que depende do Nível de Referência Final. Participam de forma 
desproporcional nos ganhos de preço do Activo Subjacente acima do Preço de Exercício (Strike), mas 
1:1 em perdas de preço abaixo do Preço de Exercício (Strike). 

a) se o Nível de Referência Final for [superior] [igual ou superior] ao Preço de Exercício (Strike), os 
investidores participam de forma desproporcional no vencimento devido ao Factor de Participação, 
e a um nível ilimitado no desempenho positivo do Activo Subjacente com base no Preço de 
Exercício (Strike).  

b) se o Nível de Referência Final for [igual ou inferior] [inferior] ao Preço de Exercício (Strike), os 
investidores receberão um Montante em Numerário no valor do Nível de Referência Final 
contabilizando o Multiplicador e participam, assim, no desempenho negativo do Activo Subjacente 
com base no Preço de Exercício (Strike). 

Os investidores não terão mais direitos em relação ao Activo Subjacente (por exemplo, direito de voto, 
dividendos) por terem uma oportunidade acrescida de participar no desempenho do Activo Subjacente.]  

 

Se o Título for um Reverse Outperformance Certificate (produto n.º C28, inserir:  

Com este Reverse Outperformance Certificate, os investidores recebem um Montante em Numerário 
na Data de Liquidação, cujo valor depende do Nível de Referência Final. Outra característica especial 
do Certificado é que os investidores participam no desempenho inverso do Activo Subjacente. 

a) Se o Nível de Referência Final for [abaixo[ [igual ou abaixo] do Preço de Exercício (Strike), na data 
de vencimento, os investidores participam desproporcionalmente no desempenho negativo do 
Activo Subjacente com base no Preço de Exercício (Strike), devido ao Factor de Participação. 

b) Se o Nível de Referência Final for [igual ou superior] [superior] ao Preço de Exercício (Strike), os 
investidores recebem o Preço de Exercício (Strike), com base no Multiplicador, menos a diferença 
entre o Nível de Referência Final e o Preço de Exercício (Strike). Como tal, os investidores 
participam inversamente no desempenho positivo do Activo Subjacente com base no Preço de 
Exercício (Strike).  

Os investidores não terão mais direitos em relação ao Activo Subjacente (por exemplo, direito de voto, 
dividendos) por terem uma oportunidade acrescida de participar no desempenho do Activo Subjacente.] 

 

[Se o Título for um Fixed Rate of Interest Certificate with European Barrier Observation (produto 
nº C29), inserir:  

O Fixed Rate of Interest Certificate está associado ao desempenho do Activo Subjacente. O 
funcionamento do Certificado depende de duas características fundamentais: 

1. Pagamentos do Cupão 

[Inserir descrição do cupão com base na secção assinalada como “Definições gerais de cupão” no início 
do elemento C.15, se aplicável, ou inserir o seguinte:] 

O Certificado paga o Montante do Cupão na(s) Data(s) de pagamento do Cupão. 

2. Reembolso na data de vencimento 

a) Se o Nível de Referência Final não for [inferior] [igual ou inferior] à Barreira, os investidores 
receberão o pagamento do Nível de Referência especificado para cada Certificado.  

b) Se o Nível de Referência Final for [inferior] [igual ou inferior] à Barreira, o Certificado participará à 
razão de 1:1 no desempenho negativo do Activo Subjacente com base no Nível de Referência 
inicial. 

Os investidores arriscam uma possível perda de capital em troca de pagamentos do cupão acima da 
média.]  

 

[Se o Título for um Fixed Rate of Interest Certificate with American Barrier Observation (produto 
nº C30), inserir:  

O Fixed Rate of Interest Certificate está associado ao desempenho do Activo Subjacente. O 
funcionamento do Certificado depende de duas características fundamentais: 

1. Pagamentos do Cupão 

 [Inserir descrição do cupão com base na secção assinalada como “Definições gerais de cupão” no 
início do elemento C.15, se aplicável, ou inserir o seguinte:] 

O Certificado paga o Montante do Cupão na(s) Data(s) de pagamento do Cupão. 
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2. Reembolso na data de vencimento 

a) Se o  Nível de Referência do Activo Subjacente não [atingir ou descer abaixo] [descer abaixo] da 
Barreira durante o Período de Observação, os investidores recebem o pagamento do Nível de 
Referência especificado para cada Certificado.  

b) Se o Nível de Referência do Activo Subjacente [atingir ou descer abaixo] [descer abaixo] abaixo da 
Barreira durante o Período de Observação, o Certificado participará à razão de 1:1 no desempenho 
negativo do Activo Subjacente com base no Nível de Referência inicial. 

Os investidores arriscam uma possível perda de capital em troca de pagamentos do cupão acima da 
média.] 

 

[Se o Título for um Inflation-Linked Fixed Rate of Interest Certificate (produto nº C31), inserir: 

O Inflation-Linked Fixed Rate of Interest Certificate à inflação está associado ao desempenho do Activo 
Subjacente e à taxa de inflação anual taxa de inflação anual. O funcionamento do Certificado depende 
de duas características fundamentais: 

1. Pagamentos do Cupão 

Nas Datas de pagamento do Cupão o Certificado paga [um Montante de Cupão, com um Montante de 
Cupão fixo (Taxa de Juro Fixa) e um Montante de Cupão variável, dependente do desenvolvimento da 
taxa de inflação anual] [um Montante de Cupão que depende do desenvolvimento da taxa de inflação 
anual, mas que é um mínimo da Taxa Mínima de Cupão.]  

2. Reembolso na data de vencimento 

a) Se o Nível de Referência Final não for [inferior] [igual ou inferior] à Barreira, os investidores 
receberão o pagamento do Nível de Referência especificado para cada Certificado na Data de 
Liquidação. 

b) Se o Nível de Referência Final for [inferior] [igual ou inferior] à Barreira, o Certificado participará 
à razão de 1:1 no desempenho negativo do Activo Subjacente com base no Nível de Referência 
inicial. 

Os investidores arriscam uma possível perda de capital em troca de pagamentos de cupão acima da 
média.] 

 

[Se o Título for um Currency Fixed Rate of Interest Certificate (produto n.º C32, inserir: 

O Currency Fixed Rate of Interest Certificate está associado ao desempenho do Activo Subjacente. O 
funcionamento deste Certificado depende de duas características fundamentais: 

1. Pagamentos do Cupão 

[Inserir descrição do cupão com base na secção assinalada como “Definições gerais de cupão” no início 
do elemento C.15, se aplicável, ou inserir o seguinte:] 

[O Certificado paga o Montante do Cupão à(s) Data(s) de Pagamento do Cupão. ] 

2. Reembolso na data de vencimento 

Os investidores recebem um Montante em Numerário na Data de Liquidação, cujo valor depende do 
desempenho do Activo Subjacente. Por norma, as taxas de câmbio são apresentadas como sendo o 
inverso do desempenho da Moeda Estrangeira, ou seja, um Activo Subjacente em alta significa uma 
desvalorização da Moeda Estrangeira face à Moeda Base e um Activo Subjacente em queda significa 
uma valorização da Moeda Estrangeira face à Moeda Base. Como tal, os investidores participam no 
desempenho inverso do Activo Subjacente. 

 a) Se o Nível de Referência Final for [igual ou inferior] [inferior] à Barreira (isto é, a Moeda 
Estrangeira mantém-se inalterada face à Moeda Base ou valoriza face à Moeda Base), os 
investidores recebem o pagamento do Nível de Referência Especificado por Certificado. 

 b) Se o Nível de Referência Final for [superior] [igual ou superior] à Barreira, o Certificado participa 
1:1 no desempenho do Activo Subjacente (desvalorização da Moeda Estrangeira face à Moeda 
Base) com base no Nível de Referência Inicial. 

Os investidores arriscam uma possível perda de capital em troca de pagamentos de cupão acima da 
média.] 

 

 

[Se o Título for um Coupon Certificate with European Barrier Observation (produto nº C33), inserir: 



I. RESUMO 
 

 

O Coupon Certificate está associado ao desempenho do Activo Subjacente. O funcionamento deste 
produto depende de [duas] [três] características fundamentais: 

1. Pagamentos do Cupão  

[Inserir descrição do cupão com base na secção assinalada como “Definições gerais de cupão” no início 
do elemento C.15, se aplicável, ou inserir o seguinte:] 

[O pagamento do cupão é condicional [relativamente às seguintes Datas de Observação [inserir datas] 
e se 

a) o Nível de Referência [do Activo Subjacente][de todos os Constituintes de Cabaz], estiver [no Limite 
do Cupão ou acima dele] [acima do Limite do Cupão] [numa Data de Observação do Cupão] [todos 
os dias durante o respectivo Período de Observação do Cupão] [em pelo menos um dos dias do 
Período de Observação do Cupão respectivo] [em uma das Datas de Observação do Cupão], os 
investidores receberão o Montante de Cupão (O pagamento de juros do Cupão) [relativo a tal Data 
de Observação do Cupão] na data do próximo pagamento de juros do Cupão [nos termos da alínea 
b) infra].. 

b) o Nível de Referência [do  Activo Subjacente][de todos os Constituintes de Cabaz], não estiver [no 
Limite do Cupão ou acima dele] [acima do Limite do Cupão] [numa Data de Observação do Cupão] 
[todos os dias durante o respectivo Período de Observação do Cupão] [em pelo menos um dos 
dias do Período de Observação do Cupão respectivo] [em uma das Datas de Observação do 
Cupão], não será efectuado o Pagamento do Cupão [em qualquer Data de Pagamento do Cupão 
subsequente, não obstante o disposto na alínea a) supra] na próxima Data de pagamento de juros 
do Cupão. Neste caso o pagamento do cupão será feito posteriormente ou a data de Pagamento 
do Cupão se   [os Activos Subjacentes] [todos os Constituintes de Cabaz] encerrarem [no Limite 
do Cupão ou acima dele] [acima do Limite do Cupão] [todos os dias durante um Período de 
Observação do Cupão subsequente] [em pelo menos um dia num Período de Observação do 
Cupão posterior] [numa das Datas de Observação do Cupão subsequentes]. 

O pagamento de cupão é incondicional, [relativamente às seguintes Datas de Pagamento do Cupão 
[inserir datas]], e o Certificado de Cupão pagará o Montante de Cupão nas Datas de pagamento do 
Cupão]. 

2. [Reembolso antecipado  

Se o Nível de referência do [Activo Subjacente] [todos os Constituintes de Cabaz] estiver [no Limite do 
Reembolso ou acima dele] [acima do Limite de Reembolso] [em uma das Datas de Observação] 
[durante o Período de Observação], o produto será resgatado antecipadamente no [Montante em 
Numerário relevante], o qual é um montante igual ao [Montante Nominal mais [inserir a percentagem 
especificada relevante] do Montante Nominal] [Nível de Referência especificado] [deduzido do Montante 
de Cupão relevante até ao mínimo de zero]. [Pagamentos do cupão devidos serão feitos em 
adicionalmente.] [Quaisquer pagamentos do cupão serão feitos de forma adicional, caso ocorram as 
condições do Cupão. 

3.] Reembolso na data de vencimento 

Se não houver antecipação do vencimento, os investidores receberão um Montante em Numerário na 
Data de Liquidação, que é determinado consoante o Activo Subjacente da seguinte forma: 

a) [Se o Nível de referência [do  Activo Subjacente] [de todos os Constituintes de Cabaz] for [igual ou 
superior] [superior] à Barreira,] [Se o Nível de referência de [os] [Activos Subjacentes] for [igual ou 
superior] [superior] à [respectiva] Barreira] [na [em qualquer] Data de Observação,] [em qualquer 
data durante o Período de Observação] os investidores irão receber o Nível de Referência 
Especificado. 

b)  [Se o Nível de Referência Final [do Activo( Subjacente][de todos os Constituintes de Cabaz] não 
for [igual ou superior] [superior] à Barreira] [Se o Nível de Referência, [do  Activo(s) Subjacente(s)] 
[todos os Constituintes de Cabaz] não for [igual ou superior] [superior] à Barreira] em [todas as] 
[qualquer] Data(s) de Observação][[em qualquer data] durante o Período de Observação] o 
Certificado participará à razão de 1:1 no desempenho [negativo] [(que poderá ser positivo ou 
negativo)] do [Activo Subjacente] [Constituinte do Cabaz com Pior Desempenho] com base no Nível 
de Referência Inicial [correspondente].  

[Os pagamentos do cupão devidos serão feitos adicionalmente. [Quaisquer pagamentos do cupão serão 
feitos de forma adicional, caso ocorram as condições do Cupão.] 

Os investidores limitam o seu retorno ao Nível de Referência especificado e pagamentos do cupão em 
troca da possibilidade de um Reembolso antecipado.]  

 

[Se o Título for um Coupon Certificate with American Barrier Observation (produto nº C34), inserir: 

O Coupon Certificate está associado ao desempenho do Activo Subjacente. O funcionamento deste 
produto depende de três características fundamentais: 

1. Pagamentos do Cupão 



I. RESUMO 
 

 

[Inserir descrição do cupão com base na secção assinalada como “Definições gerais de cupão” no início 
do elemento C.15, se aplicável, ou inserir o seguinte:] 

 

[O pagamento do cupão é condicional [relativamente às seguintes Datas de Observação do Cupão 
[inserir datas]] e se: 

a) o Nível de Referência de [ o Activo Subjacente][de todos os Constituintes de Cabaz] estiver [no 
Limite do Cupão ou acima dele] [acima do Limite do Cupão] [numa Data de Observação do Cupão] 
[todos os dias durante o respectivo Período de Observação do Cupão] [em pelo menos um dos 
dias do Período de Observação do Cupão respectivo] [em uma das Datas de Observação do 
Cupão], os investidores receberão o Montante de Cupão (O pagamento de juros do Cupão) [relativo 
a tal Data de Observação do Cupão] na data do próximo pagamento de juros do Cupão [nos termos 
da alínea b) infra).. 

b) o Nível de Referência de [o Activo Subjacente][de todos os Constituintes de Cabaz], não estiver 
[no Limite do Cupão ou acima dele] [acima do Limite do Cupão] [numa Data de Observação do 
Cupão] [todos os dias durante o respectivo Período de Observação do Cupão] [em pelo menos um 
dos dias do Período de Observação do Cupão respectivo] [em uma das Datas de Observação do 
Cupão], não será efectuado o pagamento do cupão [em qualquer Data de Pagamento do Cupão 
subsequente, não obstante o disposto na alínea a) supra] na próxima Data de Pagamento do 
Cupão. Neste caso o pagamento do cupão será feito posteriormente ou a data de pagamento de 
juros do Cupão Date se  [ o Activo Subjacente][todos os Constituintes de Cabaz] encerrarem [no 
Limite do Cupão ou acima dele] [acima do Limite do Cupão] [todos os dias durante um Período de 
Observação do Cupão subsequente] [em pelo menos um dia num Período de Observação do 
Cupão posterior] [ numa das Datas de Observação do Cupão subsequentes]. 

O pagamento do cupão é incondicional, [relativamente às seguintes Datas de Pagamento do Cupão 
[inserir datas]], e o Certificado pagará o Montante de Cupão nas Datas de pagamento do Cupão]. 

2. [Reembolso antecipado  

Se o Nível de referência do [Activo Subjacente] [todos os Constituintes de Cabaz] estiver [no Limite do 
Reembolso ou acima dele] [acima do Limite de Reembolso] [em uma das Datas de Observação] 
[durante o período de Observação], o produto será resgatado antecipadamente no [Montante em 
Numerário relevante], o qual é um montante igual ao [Montante Nominal [mais [inserir a percentagem 
especificada relevante] do Montante Nominal]] [o Nível de Referência especificado]. [Pagamentos do 
cupão devidos serão feitos em adicionalmente.] [Quaisquer pagamentos do cupão serão feitos de forma 
adicional, caso ocorram as condições do Cupão.] 

3.] Reembolso na data de vencimento 

Se não houver antecipação do vencimento, os investidores receberão um Montante em Numerário na 
Data de Liquidação, que é determinado consoante o Activo Subjacente da seguinte forma: 

a) [Se o Nível de referência [do Activo Subjacente] [de todos os Constituintes de Cabaz] for [igual ou 
superior] [superior] à Barreira,] [Se o Nível de referência [do Activo Subjacente][de todos os 
Constituintes de Cabaz] for [igual ou superior] [superior] à [respectiva] Barreira] em [todas as datas 
de Observação] [em qualquer data durante o Período de Observação] os investidores irão receber 
o Nível de referência Especificado. 

b)  [Se o Nível de Referência Final de [o]Activo Subjacente] [todos os Constituintes de Cabaz] não for 
[igual ou superior] [superior] à Barreira] [Se o Nível de Referência [doActivo Subjacente] [todos os 
Constituintes de Cabaz] não for [igual ou superior] [superior] à Barreira] [em qualquer] Data de 
Observação, o Certificado participará à razão de 1:1 no desempenho [negativo] [(que poderá ser 
positivo ou negativo)] do [Activo Subjacente] [Constituinte do Cabaz com Pior Desempenho] com 
base no Nível de Referência Inicial [correspondente].  

 [Os pagamentos do cupão devidos serão feitos adicionalmente. [Quaisquer pagamentos do cupão 
serão feitos de forma adicional, caso ocorram as condições do Cupão. 

Os investidores limitam o seu retorno ao Nível de Referência especificado e pagamentos do cupão em 
troca da possibilidade de um Reembolso antecipado.] 

 

[Se o Título for um Currency Certificate with Fixed Coupon (produto n.º C35), inserir: 
 
O Currency Certificate with Fixed Coupon está associado ao desempenho [do Activo Subjacente] [dos 
Constituintes de Cabaz]. Por norma, as taxas de câmbio são apresentadas como sendo o inverso do 
desempenho da Moeda Estrangeira, ou seja, um Activo Subjacente em alta significa uma 
desvalorização da Moeda Estrangeira face à Moeda Base e um Activo Subjacente em queda significa 
uma valorização da Moeda Estrangeira face à Moeda Base. Como tal, os investidores participam no 
desempenho inverso do [Activo Subjacente] [cada Constituinte de Cabaz]. 

1. Pagamentos do Cupão  
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[Inserir descrição do cupão com base na secção assinalada como “Definições gerais de cupão” no início 
do elemento C.15, se aplicável, ou inserir o seguinte:] 

O Certificado paga o Montante dos Cupões nas Datas de Pagamento dos Cupões. 

2. Reembolso antecipado  

Em cada Data de Observação será realizada uma verificação deste Certificado de Moeda com Cupão 
Fixo, para averiguar se o [Activo Subjacente] [cada Constituinte de Cabaz] nessa data é [igual ou 
inferior] [inferior] ao respectivo Limite do Reembolso. Se for o caso, o Certificado será resgatado 
antecipadamente pelo[Montante em Numerário] o qual é um montante igual ao [Montante Nominal] 
[mais [inserir a percentagem especificada relevante] do Montante Nominal]].  

3. Reembolso na data de vencimento 

Se o vencimento não for adiantado, os investidores receberão um Montante em Numerário à Data de 
Liquidação que é determinado consoante o Nível de Referência Final da seguinte forma: 

a) [Se o Nível de Referência Final for [o Activo Subjacente] [todos os Constituintes de Cabaz] [igual 
ou inferior] [inferior] à Barreira na Data de Avaliação, os investidores recebem um Montante em 
Numerário no valor do Nível de Referência Especificado na Data de Liquidação; 

b) [Se o Nível de Referência Final for [o Activo Subjacente] [todos os Constuintes de Cabaz]  [igual ou 
superior] [superior] à Barreira na Data de Avaliação, o Certificado participa 1:1 no desempenho do 
[Activo Subjacente] [todos os Constituintes de Cabaz] (desvalorização da Moeda Estrangeira face 
à Moeda Base) com base no Nível de Referência Inicial. 

Os investidores limitam o seu possível retorno aos Montantes em Cupões em troca da possibilidade de 
Reembolso antecipado.] 

 

[Se o Título for um Extra Coupon Certificate (Liquidação em Espécie) (produto n.º C36), inserir: 

O Extra Coupon Certificate está associado ao desempenho do Activo Subjacente. O funcionamento 
deste Certificado depende de duas características fundamentais: 

1. Pagamentos do Cupão 

[Inserir descrição do cupão com base na secção assinalada como “Definições gerais de cupão” no início 
do elemento C.15, se aplicável, ou inserir o seguinte:] 

 

a) Se o Activo Subjacente encerrar [ao nível ou acima[ [acima] do Limite do Cupão numa Data de 
Observação do Cupão, os investidores recebem um Montante do Cupão especificado na próxima 
Data de Pagamento do Cupão. 

b) Se o Activo Subjacente encerrar [abaixo] [ao nível ou abaixo] do Limite do Cupão numa Data de 
Observação do Cupão, os investidores recebem um montante igual ao Cupão Mínimo na próxima 
Data de Pagamento do Cupão. 

2. Reembolso na data de vencimento 

a) Se o Nível de Referência Final for [igual ou superior] [superior] à Barreira, os investidores recebem 
o Nível de Referência Especificado. 

b) Se o Nível de Referência Final for [inferior] [igual ou inferior] à Barreira, o Certificado participa 1:1 
no desempenho negativo do Activo Subjacente com base no Nível de Referência Inicial. 

Os investidores arriscam uma possível perda de capital em troca de pagamentos de cupão acima da 
média.] 

 

[Se o Título for um Extra Coupon Certificate (Entrega Física) (produto n.º C37), inserir: 

O Extra Coupon Certificate está associado ao desempenho do Activo Subjacente. O funcionamento 
deste Certificado depende de duas características fundamentais: 

1. Pagamentos do Cupão 

[Inserir descrição do cupão com base na secção assinalada como “Definições gerais de cupão” no início 
do elemento C.15, se aplicável, ou inserir o seguinte:] 

a) Se o Activo Subjacente encerrar [ao nível ou acima] [acima] do Limite do Cupão numa Data de 
Observação do Cupão, os investidores recebem um Montante do Cupão especificado na próxima 
Data de Pagamento do Cupão. 

b) Se o Activo Subjacente encerrar [abaixo] [ao nível ou abaixo] do Limite do Cupão numa Data de 
Observação do Cupão, os investidores recebem um montante igual ao Cupão Mínimo na próxima 
Data de Pagamento do Cupão. 
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2. Reembolso na data de vencimento 

a) Se o Nível de Referência Final for [igual ou superior] [superior] à Barreira, os investidores recebem 
o Nível de Referência Especificado.  

b) Se o Nível de Referência Final for [inferior] [igual ou inferior] à Barreira, os investidores recebem 
a proporção do Activo Subjacente com base no Multiplicador ou, consoante os casos, os activos 
especificados como Montante de Entrega Física e, por conseguinte, participam à razão de 1:1 no 
desempenho do Activo Subjacente com base no Preço de Exercício (Strike). Os montantes 
fraccionados não são entregues, mas são pagos sob a forma de um pagamento em Espécie na 
Moeda de Pagamento correspondente a cada Certificado de Cupão Extra. 

Os investidores arriscam uma possível perda de capital em troca de pagamentos de cupão acima da 
média.] 

[Se o Título for um Reverse Participation Corridor Certificate (produto nº C38), inserir: 

Com o Reverse Participation Corridor Certificate, os investidores recebem um Montante em Numerário 
na Data de Liquidação, montante esse que depende do desempenho do Activo Subjacente. Outra 
característica especial do Certificado é que os investidores participam desempenho inverso e não-linear 
do Activo Subjacente. A estrutura não-linear do Certificado resulta num aumento ou queda muito rápidos 
do valor do Certificado sempre que há pequenas flutuações no Activo Subjacente. O grau de 
variabilidade de valor do Certificado diminui com alterações sucessivas no Activo Subjacente. O 
funcionamento do produto é o resultado de duas características principais: 

1) Pagamentos de bónus 

a) Se o Activo Subjacente encerrar [igual ou inferior] [inferior] à Barreira superior e [igual ou superior] 
[superior] à Barreira inferior (=amplitude pré-definida) à Data de valorização, os investidores 
recebem o Montante do Primeiro bónus na Data de Liquidação. 

b) Se o Activo Subjacente encerrar [igual ou inferior] [inferior] à Barreira superior e [igual ou superior] 
[superior] à Barreira inferior (=amplitude predefinida) na Data de exercício, os investidores 
receberam o segundo Montante de bónus na Data de Liquidação. 

c) Se o Activo Subjacente encerrar fora da amplitude predefinida na Data de valorização e na ata de 
exercício, não haverá lugar a pagamento de bónus. 

2) Reembolso na data de vencimento 

a) se o Nível de Referência provisório for superior ao Nível de Referência inicial na Data de 
valorização, os investidores participam inversamente no vencimento, contabilizando o Factor Não-
linear (NLF), no desempenho positivo do Activo Subjacente com base no Nível de Referência 
inicial, sujeito a um mínimo do montante mínimo. 

b) se o Nível de Referência provisório for inferior ao Nível de Referência inicial na Data de valorização, 
os investidores participam inversamente no vencimento, contabilizando o Factor Não-linear (NLF), 
no desempenho negativo do Activo Subjacente com base no Nível de Referência inicial, sujeito a 
um máximo do montante máximo.  

Para terem direito a receber montantes bónus, os investidores devem abdicar dos direitos do Activo 
Subjacente (por exemplo direito de voto, dividendos).] 

 

[Se o Título for um Sprinter Certificate (produto nº C39), inserir: 

Este Certificado permite aos investidores participar num múltiplo dos ganhos de preço do Activo 
Subjacente com um Factor de Participação dentro de uma determinada amplitude (entre Preço de 
Exercício (Strike) e o limite máximo) no vencimento; o múltiplo é [inserir número] e o Factor de 
Participação é [inserir número].  

a) Se o Nível de Referência Final for [igual ou superior] [superior] ao Preço de Exercício (Strike) mas 
[inferior] [igual ou inferior] ao limite máximo, os investidores receberão o Preço de Exercício (Strike) 
mais o múltiplo do montante em que o Nível de Referência Final é superior ao Preço de Exercício 
(Strike).  

b) Se o Nível de Referência Final for [igual ou superior] [superior] ao limite máximo, os investidores 
receberão o Montante máximo. 

c) Se o Nível de Referência Final for [inferior] [igual ou inferior] ao Preço de Exercício (Strike), os 
investidores receberão um Montante em Numerário igual ao Nível de Referência Final 
contabilizando o Multiplicador, e assim participam à razão de 1:1 no desempenho negativo do 
Activo Subjacente com base no Nível de Referência inicial. 

Os investidores limitam o retorno possível ao Montante máximo em troca da possibilidade de participar 
num múltiplo do desempenho positivo do Activo Subjacente.] 
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[Se o Título for um OneStep Certificate (produto nº C40), inserir: 

Com este OneStep Certificate os investidores recebem um Montante em Numerário na Data de 
Liquidação, montante esse que depende do Nível de Referência Final: 

a)  Se o Activo Subjacente for [igual ou superior] [superior] ao Limite na Data de valorização, os 
investidores receberão o Nível de Referência especificado na Data de Liquidação. 

b)  Se o Nível de Referência Final for [inferior] [igual ou inferior] ao Limite na Data de Avaliação, o 
Certificado participará à razão de 1:1 no desempenho do Activo Subjacente com base no Nível de 
Referência Inicial [sujeito a um Montante Máximo].] 

 

[Se o Título for um Certificate with Redemption Threshold and Barrier without Possibility of Early 
Redemption (produto nº C41), inserir: 

Com este Certificate with Redemption Threshold and Barrier without Possibility of Early Redemption, os 
investidores receberão um Montante em Numerário na Data de Liquidação, que depende do Nível de 
Referência Final da seguinte forma: 

 [inserir se a Barreira for inferior ao Limite do Reembolso final]  

a) o Nível de Referência Final for [igual ou superior] [superior] ao Limite do Reembolso, os investidores 
receberão o montante especificado em Espécie na Data de Liquidação; 

b) se o Nível de Referência Final for [inferior] [igual ou inferior] ao Limite do Reembolso, mas for [igual 
ou superior] [superior] à Barreira, os investidores receberão um Montante em Numerário no valor 
do Nível de Referência especificado na Data de Liquidação;  

c) se o Nível de Referência Final for [inferior] [igual ou inferior] à Barreira, o Certificado participará à 
razão de 1:1 no desempenho negativo do Activo Subjacente com base no Nível de Referência 
inicial. 

[inserir se a Barreira for igual ao Limite do Reembolso final] 

a) o Nível de Referência Final for [igual ou superior] [superior] à Barreira, os investidores receberão o 
montante especificado em Espécie na Data de Liquidação; 

b) se o Nível de Referência Final for [inferior] [igual ou inferior] à Barreira, o Certificado participará à 
razão de 1:1 no desempenho negativo do Activo Subjacente com base no Nível de Referência 
inicial.] 

 

[Se o Título for um Parachute Certificate (produto nº C42), inserir: 

O Parachute Certificate está associado ao desempenho do Activo Subjacente. Os investidores 
participam nos ganhos de preço do Activo Subjacente com base no Preço de Exercício (Strike), 
contabilizando o Factor de Participação. Se o Factor de Participação for superior a 100%, esta 
participação será alavancada. Se for inferior ao Limite do Parachute, os investidores participam nas 
perdas de preço do Activo Subjacente.  

a) Se o Nível de Referência Final for [igual ou superior] [superior] ao Preço de Exercício (Strike), os 
investidores receberão o preço de emissão inicial multiplicado pelo rácio do Nível de Referência 
Final e Nível de Referência inicial contabilizando o Factor de Participação. 

b) Se o Nível de Referência Final for [igual ou superior] [superior] ao Limite do Parachute, os 
investidores receberão o preço de emissão inicial. 

c) Se o Nível de Referência Final for [inferior] [inferior ou igual] ao Limite do Parachute, os investidores 
receberão o Preço de emissão inicial multiplicado pelo rácio do Nível de Referência Final do Limite 
do Parachute. Os investidores participam no desempenho negativo do Activo Subjacente com base 
no Limite do Parachute. 

Os investidores não poderão reclamar quaisquer direitos em relação ao Activo Subjacente (por exemplo 
direito de voto, dividendos) em troca de uma cobertura contra perdas de preço limitadas.] 

 

[Se o Título for um Equity Protection Certificate (produto nº C43), inserir: 

O Equity Protection Certificate l tem um nível de protecção do valor nele investido até ao vencimento. 
Tal protecção significa que, na data de vencimento, ao menos o montante protegido será pago. Este 
montante não é garantido por um terceiro, mas apenas assegurado pelo Emitente e consequentemente 
dependente da capacidade do Emitente de cumprir obrigações. 

O Equity Protection Certificate está associado ao desempenho do [Activo Subjacente] [Constituinte do 
Cabaz]. Sujeito ao montante protegido [e o Montante Máximo], os investidores participam [1:1], pela 
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negativa do [desempenho do Activo Subjacente] [desempenho médio dos Constituintes do Cabaz] [, 
com o Factor de Participação].]  

 

 

[Se o Título for um  Twin Win Certificate with European Barrier Observation (produto nº C44), 
inserir:  

Com este Twin Win Certificate, os investidores recebem um Montante em Numerário na Data de 
Liquidação, montante que depende do desempenho do Activo Subjacente: 

a) Se o Nível de Referência Final for [superior] [superior ou igual ao] Valor de Referência Inicial, um 
montante igual ao produto do Preço Inicial de Emissão e [o quociente do Nível de Referência 
Final (como numerador) e o Nível de Referência Inicial (como denominador)] [a soma de (i) um 
e (ii) o produto de ParticipationUp multiplicado pela diferença entre (A) o quociente do Nível de 
Referência Final (como denominador), excepto (B) um]: 

b) Se o Nível de Referência Final é [inferior ao] [inferior ao ou igual ao] Nível de Referência Inicial e 
[superior ao] Barreira, um montante igual ao [Preço Inicial de Emissão] [o produto de (i) o Preço 
Inicial de Emissão e (ii) o valor igual a [dois menos o quociente do Nível de Referência Final (como 
numerador) e o Nível de Referência Inicial (como denominador)]]; ou 

c) O Nível de Referência Final é [inferior ao] [inferior ou igual ao] Barreira, um valor igual à 
participação no desempenho negativo do Activo Subjacente calculado como o produto do Preço 
de Emissão Inicial e o quociente do Nível de Referência Final (como denominador) (1:1 
participação no desempenho negativo do Activo Subjacente).  

 

[Se o Título é um  Twin Win Certificate with European Barrier Observation with Cap (produto nº 
C45), inserir: 

Com este Twin Win Certificate, os investidores recebem um Montante em Numerário na Data de 
Liquidação, montante que depende do desempenho do Activo Subjacente, sujeito a limite. 

a) Se o Nível de Referência Final é [superior] [superior ou igual ao] Nível de Referência Inicial, um 
montante igual ao produto do Preço de Emissão Inicial e [o menor de entre (i) o Limite e (ii) o 
quociente do Nível de Referência Final (como numerador) e do Nível de Referência Inicial (como 
denominador)] [um menos o menor de entre (i) o Limite e (ii) o produto da ParticipationUp  e a 
diferença entre (A) o quociente do Nível de Referência Final (como denominador), menos (B) um]:  

b) Se o Nível de Referência Final for [inferior ao][inferior ao ou igual ao] Nível de Referência Inicial e 
[superior ao][superior à ou igual à]  Barreira, um montante igual ao [Preço Inicial de Emissão][o 
produto de (i) do Preço de Emissão Final e (ii) o montante igual a [dois menos o quociente do 
Nível de Referência Final (como numerador) e o Nível de Referência Inicial (como denominador)[a 
soma de um e do produto de (I) ParticipationDown e (II) a diferença entre um menos o quociente 
do Nível de Referência Final (como numerador) e o Nível de Referência Inicial (como 
denominador)]; ou 

c) Se o Nível de Referência Final for [inferior a][inferior ao ou igual ao Nível ] a Barreira, um montante 
igual à participação no desempenho negativo do Activo Subjacente calculado como o produto do 
Preço Inicial de Emissão e o quociente do Nível de Referência Final (como numerador) e o Nível 
de Referência Inicial (como denominador) [multiplicado por um dividido pelo Gearing] [1:1 
participação no desempenho negativo do Activo Subjacente] 

 

[Se o Título for um Twin Win Certificate with American Barrier Observation (produto nº C46), 
inserir: 

Com este Twin Win Certificate, os investidores recebem um Montante em Numerário na Data de 
Liquidação, montante que depende do desempenho do Activo Subjacente. 

a) Se o Nível de Referência Final for [inferior ao][inferior ao ou igual ao] Nível de Referência Inicial, 
um montante igual ao produto do Preço Inicial de Emissão e [o quociente do Nível de Referência 
Final (como numerador) e o Nível de Referência Inicial (como denominador)][a soma de (i) um e 
(ii) o produto de ParticipationUp multiplicado pela diferença entre (A) o quociente do Nível de 
Referência Final (como numerador) e o Nível de Referência Inicial (como denominador), menos 
(B) um]: 

b) Se o Nível de Referência Final for [inferior ao][inferior ao ou igual ao] Nível de Referência Inicial 
e em cada Data de Observação o Nível de Referência Final do Activo Subjacente for [superior 
à][superior à ou igual à] Barreira, um montante igual ao [produto de (i) o Preço Inicial de Emissão 
e (ii) o montante igual a dois menos o quociente do Nível de Referência Final (como numerador) 
e o Nível de Referência Inicial (como denominador)] [a soma de um e do produto de (I) 
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ParticipationDown e (II) a diferença entre um menos o quociente do Nível de Referência Inicial 
(como denominador)]; ou 

c) Se o Valor de Referência Final for [inferior a][inferior ao ou igual ao] Nível de Referência Inicial e 
em qualquer Data de Observação o Nível de Referência do Activo Subjacente for [inferior 
a][inferior a ou igual a] Barreira, um montante igual ao produto do Preço Inicial de Emissão e o 
quociente do Nível de Referência Final (como numerador) e o Nível de Referência Inicial (como 
denominador) (1:1 participação no desempenho negativo do Activo Subjacente). 

  

 

[Se o Título for um Twin Win Certificate with American Barrier Observation with Cap  (produto 
nºC47), inserir: 

 

Com este Twin Win Certificate, os investidores recebem um Montante em Numerário na Data de 
Liquidação, montante que depende do desempenho do Activo Subjacente sujeito a um limite. 

a) Se o Nível de Referência Final for [superior][superior ou igual ao] Nível de Referência Inicial, um 
montante igual ao Produto do Preço Inicial de Emissão e [o menor de entre (i) o Cap e (ii) o 
quociente do Nível de Referência Final (como numerador) e o Nível de Referência Inicial (como 
denominador)][um mais o menor de entre (i) o Cap e (ii) o produto de ParticipationUp e a diferença 
entre (A) o quociente do Nível de Referência Final (como numerador) e o Nível de Referência 
Inicial (como denominador), menos (B) um]; 

b) Se o Nível de Referência Final for [inferior ao][inferior ou igual ao] Valor de Referência Inicial e 
em cada Data de Observação o Nível de Referência do Activo Subjacente for [superior a][superior 
ou igual a] Barreira, um montante igual ao [Preço Inicial de Emissão][o produto de (i) o Preço 
Inicial de Emissão e (ii) o montante igual a [dois menos o quociente do Nível de Referência Final 
(como numerador) e o Nível Inicial de Referência (como denominador] [a soma de um e do produto 
de (I) ParticipatioDown e (II) a diferença entre um menos o quociente do Nível de Referência Final 
(como numerador) e o Nível de Referência Inicial (como denominador)]]; ou 

c) Se o Nível de Referência Final for [inferior ao][inferior ou igual ao] Valor de Referência Inicial e 
em cada Data de Observação o Nível de Referência do Activo Subjacente for [inferior a][inferior 
ou igual a] Barreira, um montante igual ao produto do Preço Inicial de Emissão e o quociente do 
Nível de Referência Final (como numerador) e o Nível de Referência Inicial (como denominador) 
(1:1 participação no desempenho negativo do Activo Subjacente)(1:1 participação no 
desempenho negativo do Activo Subjacente). 

 

[Se o Título for um Autocallable Twin Win Certificate with European Barrier Observation  (produto 
nº C48), inserir: 

Uma verificação será efectuada para o Autocallable Twin Win Certificate with European Barrier 
Observation  em cada Data de Observação, em como o Activo Subjacente nessa data é [igual ou 
superior][superior] ao Limite de Reembolso. Se for, o Certificado será antecipadamente resgatado no 
Montante em Numerário correspondente a essa Data de Observação] [, o qual é um montante igual ao 
Montante Nominal [mais [inserir a percentagem especificada relevante] [a percentagem especificada 
relevante] do Montante Nominal [correspondente a tal Data de Observação]].  

Se não houver vencimento antecipado, os investidores receberão um Montante em Numerário na Data 
de Liquidação cuja determinação depende do Nível de Referência Final, nos seguintes termos:  

a) Se o Nível de Referência Final for [superior][superior ou igual ao] Nível de Referência Inicial, um 
montante igual ao produto do Preço Inicial de Referência e o quociente do Nível de Referência 
Final (como numerador) e o Nível de Referência Inicial (como denominador); 

b) Se o Nível de Referência Final for [inferior] [inferior a ou igual] ao Nível de Referência Inicial e 
[superior] [superior ou igual] à Barreira, um montante igual ao produto de (i) o Preço Inicial de 
Emissão e (ii) o montante igual a dois menos o quociente do nível de referência final (como 
numerador) e o Nível de Referência Inicial (como denominador); ou 

c) Se o Nível de Referência Final for [inferior ao][inferior ou igual à] Barreira, um montante igual à 
participação num desempenho negativo do Activo Subjacente calculado como o produto do Preço 
Inicial de Emissão e o quociente do Nível de Referência Final (como numerador) e o Nível de 
Referência Inicial (como denominador) (1:1 participação no desempenho negativo do Activo 
Subjacente). 
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[Se o Título for um Autocallable Twin Win Certificate with American Barrier Observation  (produto 
nº C49), inserir: 

Uma verificação será efectuada para o Autocallable Twin Win Certificate with American Barrier 
Observation em cada Data de Observação, em como o Activo Subjacente nessa data é [igual ou 
superior][superior] ao Limite de Reembolso. Se for, o Certificado será antecipadamente resgatado no 
Montante em Numerário correspondente a essa Data de Observação] [,o qual é um montante igual ao 
Montante Nominal [mais [inserir a percentagem especificada relevante] [a percentagem especificada 
relevante de] o Montante Nominal [correspondente a tal Data de Observação]].       

Se não houver vencimento antecipado, os investidores receberão um Montante em Numerário na Data 
de Liquidação cuja determinação depende do Nível de Referência Final, nos seguintes termos:  

a) Se o Nível de Referência Final for [superior][superior ou igual ao] Nível de Referência Inicial, um 
montante igual ao produto do Preço Inicial de Emissão e o quociente do Nível de Referência Final 
(como numerador) e o Nível de Referência Inicial (como denominador); 

b) Se o Nível de Referência Final for [inferior ao][inferior ou igual ao] Nível de Referência Inicial e em 
cada Data de Observação o Nível de Referência do Activo Subjacente for [superior à][superior ou 
igual à] Barreira, um montante igual ao produto de (i) o Preço Inicial de Emissão e (ii) o montante 
igual a dois menos o quociente do Nível de Referência Final (como numerador) e o Nível de 
Referência Inicial (como denominador); e 

c)  Se o Nível de Referência Final for [inferior ao][inferior ou igual ao] Nível de Referência Inicial e 
em qualquer Data de Observação o Nível de Referência do Activo Subjacente for [inferior 
à][inferior ou igual à] Barreira, um montante igual ao produto de (i) o Preço Inicial de Emissão e o 
quociente do Nível de Referência Final (como numerador) e o Nível de Referência Inicial (como 
denominador) (1:1 participação no desempenho negativo do Activo Subjacente). 

 

[Se o Título for um Bonus Worst Of Certificate with European Barrier Observation (produto nºC50) 
inserir: 

Com este Certificado, os investidores recebem um Montante em Numerário na Data de Liquidação, 
montante do qual depende o desempenho negativo doConstituinte de Cabaz. 

a) Se o Nível de Referência Final de cada Constituinte do Cabaz não for [inferior][ao nível da ou 
inferior] à Barreira do Constituinte de Cabaz correspondente, o Montante em Numerário será igual 
ao Montante do Bonus; ou 

b) Se o Nível de Referência Final de um ou mais Constituintes do Cabaz for [inferior a][ao nível da 
ou inferior a] Barreira do Constituinte de Cabaz correspondente, o Montante em Numerário será 
igual ao produto (i) do [Preço Inicial de Emissão] [Montante Nominal] e (ii) do quociente do Nível 
de Referência Final do Constituinte do Cabaz com o pior desempenho dividido pelo seu Nível de 
Referência Inicial. 

 

[Se o Título for um Bonus Worst Of Certificate with American Barrier Observation  (produto nºC51) 
inserir: 

Com este Certificado, os investidores recebem um Montante em Numerário na Data de Liquidação, 
montante do qual depende o desempenho negativo do Constituintes de Cabaz. 

a) Se a Determinação do Valor Barreira de cada Constituinte do Cabaz em cada Data de Observação 
não tiver [ficado abaixo][atingido ou ficado abaixo] da Barreira  do Constituinte de Cabaz 
correspondente,, O Montante em Numerário é igual ao Montante Bonus; ou 

b) Se o Determinação do Valor Barreira de um ou mais Constituintes do Cabaz em qualquer Data de 
Observação tiver [ficado abaixo][atingido ou ficado abaixo] da Barreira  do Constituinte de Cabaz 
correspondente,, o Montante em Numerário é igual ao produto de (i) o [Preço Inicial de Emissão] 
[Montante Nominal] e (ii) o quociente do Nível de Referência Final do Constituinte do Cabaz com 
o pior desempenho dividido pelo seu Nível de Referência Inicial.  

 

[Se o Título for um Autocallable Certificate  (com reembolso a prestações)(produto nºC52), inserir: 
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O Certificado Autocallable (com reembolso de prestação) está associado ao desempenho dos 
Constituintes do Cabaz. O modo como este Certificado funciona resulta de duas características 
principais:  

1. Amortização em prestações 

O Certificado será parcialmente reembolsado pelo pagamento de uma Prestação de Valor em 
Numerário na Data de Liquidação da Prestação. Adicionalmente, os investidores receberão um 
Montante de Cupão calculado com base na Prestação de Montante em Numerário devida nessa data. 

Se não houver  reembolso antecipado, como especificado infra, os investidores receberão um Montante 
em Numerário Final na Data de Liquidação determinada nos seguintes termos: 

a) Se o Nível de Referência Final de todos os Constituintes do Cabaz for [superior ao][igual ou superior 
ao] Preço de Exercício (Strike) relevante, os investidores receberão a soma do Valor Residual 
acrescido do produto do Montante Residual e da Percentagem do Montante em Numerário Final; 

b) Se o Nível de Referência Final de um ou mais Constituintes do Cabaz for [inferior ao][igual ou inferior 
ao] Preço de Exercício (Strike) mas o Nível de Referência Final de todos os Constituintes do cabaz 
for [superior a][igual ou superior a] Barreira relevante, os investidores receberão o Montante 
Residual; ou 

c) Se o Nível de Referência Final de qualquer dos Constituintes do Cabaz for [inferior a][igual ou 
inferior a] Barreira relevante, os investidores receberão um montante igual ao produto do Montante 
Residual e do Desempenho do Constituinte do Cabaz com o Desempenho mais baixo. 

2. Reembolso Antecipado 

Uma verificação será efectuada para o Autocallable Certificate (com reembolso a prestações) em cada 
Data de Observação, em como o Nível de Referência de cada Constituinte do Cabaz está [ao nível de 
ou acima][acima] do respectivo Limite de Reembolso. Se o Nível de Referência de todos os 
Constituintes do Cabaz numa Data de Observação [ao nível de ou acima][acima] do respectivo Limite 
de Reembolso numa Data de Observação. Se o Nível de Referência de todos os Constituintes do Cabaz 
numa Data de Observação [ao nível de ou acima] [acima] o respectivo Limite de Reembolso numa Data 
de Observação o respectivo Limite de Reembolso numa Data de Observação, o Certificado será 
antecipadamente reembolsado pelo pagamento do Montante em Numerário Final que será a soma do 
Valor Residual acrescido do produto do Valor Residual e da Percentagem do Montante em Numerário 
Antecipado para essa Data de Observação.  

 

[Se o Título for um Autocallable Outperformance Certificate  (produto nºC53), inserir: 

Uma verificação será efectuada para o Autocallable Outperformance Certificate em cada Data de 
Observação em como o Outperformance (sendo o valor no qual que o desempenho do Activo 
Subjacente de Longo Prazo excede o Activo Subjacente de Curto Prazo) nessa data for [superior 
ao][igual ou superior ao] Nível  de Outperformance do Preço de Exercício (Strike) para essa Data de 
Observação. Se for, o Certificado será reembolsado antecipadamente no [Montante em Numerário 
relevante correspondente a essa Data de Observação] [o qual é um montante igual ao Montante 
Nominal [mais [inserir a percentagem especificada relevante] [percentagem especificada relevante do] 
Montante Nominal [correspondente a tal Data de Observação]]. 

Se não houver vencimento antecipado, os investidores receberão um Montante em Numerário na Data 
de Liquidação cuja determinação dependerá do Outperformance na Data de Avaliação, nos seguintes 
termos: 

a) Se o Outperformance na Data de Avaliação for [superior a][igual ou superior a] Percentagem Limite, 
o Montante de Outperformance; 

b) Se o Outperformance na Data de Avaliação for [inferior a][inferior a ou igual a] Percentagem Limite, 
e [superior a][igual a ou superior a] Barreira de Protecção, o Preço Inicial de Emissão; ou 

c) Se o Outperformance na Data de Avaliação for [inferior a][inferior a ou igual a] Barreira de Protecção, 
um montante que reflicta a participação no Outperformance calculado como o produto de (i) o Preço 
Inicial de Emissão e (ii) um mais o Outperformance, sujeito a um mínimo de zero. 

O desempenho do Activo Subjacente de Longo Prazo para qualquer dia relevante é o Nível de 
Referência do Activo Subjacente de Longo Prazo para esse dia dividido pelo Nível de Referência Inicial 
do Activo Subjacente de Longo Prazo. O desempenho do Activo Subjacente de Curto Prazo para 
qualquer dia relevante é o Nível de Referência do Activo Subjacente de Curto Prazo para esse dia 
dividido pelo Nível de Referência Inicial do Activo Subjacente de Curto Prazo. 
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[Se o Título for um Range Certificate (produto n.º C54), inserir: 

Com este Range Certificate, os investidores recebem um Montante em Numerário na Data de 
Liquidação, montante do qual depende do desempenho do Activo Subjacente. 

a) Se o Nível de Referência Final for um ou mais dos Intervalos o Montante em Numerário 
corresponderá ao Intervalo mais baixo na tabela infra. 

b) Se o Nível de Referência Final não estiver dentro de um ou mais dos Intervalos, o Montante em 
Numerário será o Montante de Protecção. 

Os investidores arriscam uma possível perda de capital em troca de pagamentos de cupão acima da 
média.  

Intervalo Montante em Numerário 
De [e incluindo] [mas excluindo] 
[Inserir montante] a [e incluindo [mas 
excluindo] [Inserir montante]  

[Inserir montante] 

De [e incluindo] [mas excluindo] 
[Inserir montante] a [e incluindo [mas 
excluindo] [Inserir montante] 

[Inserir montante] 

De [e incluindo] [mas excluindo] 
[Inserir montante] a [e incluindo [mas 
excluindo] [Inserir montante] 

[Inserir montante] 

 

[Se o Título for um Autocallable Bonus Certificate (produto nºC55), inserir: 

[Inserir descrição do cupão  com base na secção assinalada como “Definições gerais de cupão” no 
início do elemento C.15, se aplicável, ou inserir o seguinte:] 

[O pagamento de cupão é condicional [a respeito das seguintes Datas de Observação dos Cupões 
[inserir datas] e: 

a) O Activo Subjacente encerra [no ou acima][acima] do Limite de Cupão numa Data de Observação 
do Cupão, os investidores receberão o Montante do Cupão na Data de Pagamento de Cupão 
seguinte, 

b) O Activo Subjacente encerra [abaixo][no ou abaixo do] Limite de Cupão numa Data de 
Observação do Cupão, nenhum pagamento de cupão será feito na Data de Pagamento de Cupão 
seguinte,] 

[O pagamento de cupão é incondicional [a respeito das seguintes Datas de Pagamento Cupão [inserir 
datas]] e o Certificado Cupão paga o Montante de Cupão nas Datas de Pagamento de Cupão] 

Uma verificação será efectuada para este Certificado [em cada Data de Observação] [durante o Período 
de Observação correspondente] em como o Activo Subjacente [nessa data] [em qualquer data] [em 
qualquer dia] durante o Período de Observação correspondente] é [igual ou superior] [superior] ao 
Limite de Reembolso. Se for, o Certificado será reembolsado antecipadamente no Montante em 
Numerário relevante correspondente a essa Data de Observação [o qual é um montante igual ao 
Montante Nominal [acrescido da [inserir a percentagem especificada relevante] [a percentagem 
especificada relevante do] o Montante Nominal [correspondente a essa Data de Observação]]. 

Se não houver vencimento antecipado, os investidores receberão um Montante em Numerário na Data 
de Liquidação cuja determinação depende do Nível de Referência Final, nos seguintes termos: 

a) Se o Nível de Referência Final for [superior ou igual][superior] à Barreira, os investidores 
receberão na Data de Liquidação o Montante em Numerário especificado, que é um montante 
igual ao maior de entre (i)[inserir montante] [acrescido do Montante Adicional (de Eur [inserir 
montante]) e (ii) o produto do [Multiplicador] [inserir montante]e o Nível de Referência Final do 
Activo Subjacente; ou 

b) Se o Nível de Referência Final for [inferior][igual ou inferior] à Barreira, os investidores receberão 
na Data de Liquidação o Montante em Numerário, que corresponde um montante igual ao [Nível 
de Referência Especificado] [o produto do Multiplicadore  o Nível de Referência Final Do Activo 
Subjacente].] 

 

[Se o Título for um Delta One Certificate  (produto nº C56), inserir: 

[[Inserir descrição do cupão com base na secção assinalada como “Definições gerais de cupão” no 
início do elemento C.15, se aplicável, ou inserir o seguinte:] 

[O pagamento do cupão é condicional [a respeito das seguintes Datas de Observação dos Cupões 
[inserir datas] e: 
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a) O Activo Subjacente encerra [ao nível ou acima][acima] do Limite de Cupão numa Data de 
Observação do Cupão, os investidores receberão o Montante do Cupão na próxima Data de 
Pagamento de Cupão seguinte, 

b) O Activo Subjacente encerra [abaixo][ao nível ou abaixo] do Limite de Cupão numa Data de 
Observação do Cupão, nenhum pagamento de cupão será feito na Data de Pagamento de Cupão 
seguinte,] 

[O pagamento cupão é incondicional [a respeito das seguintes Datas de Pagamento Cupão [inserir 
datas]] e o Certificado Delta One paga o Montante de Cupão nas Datas de Pagamento de Cupão] 

Os investidores receberão um Montante em Numerário na Data de Liquidação que corresponderá o 
produto do Montante Nominal e o Nível de Referência Final dividido pelo Nível de Referência Inicial] 

 

[Se o Título for um Dual Fixed Rate Certificate (com reembolso a prestações)(produto nºC57), 
inserir: 

O  Dual Fixed Rate Certificate (com reembolso a prestações) está associado ao desempenho do [Activo 
Subjacente][Constituintes de Cabaz]. O modo como este Certificado funciona resulta de [uma][duas] 
característica[s] essenciais: 

1.[Cupões 

Pagamentos de cupão serão aplicáveis e o Certificado pagará os Montantes de Cupão relevantes 
(sendo [inserir montante]) nas Datas de Pagamento de Cupão.  

2.] Reembolso em prestações 

O Certificado será parcialmente reembolsado pelo pagamento de Prestação do Montante em Numerário 
na Data de Liquidação da Prestação. Adicionalmente, os investidores receberão um Montante de Cupão 
calculado com base na Prestação do Montante em Numerário devida nessa data. 

Os Investidores receberão um Montante em Numerário Final na Data de Liquidação que será 
determinada nos termos seguintes: 

a) Se o Nível de Referência Final do [Activo Subjacente][todos os Constituintes do Cabaz] for 
[superior][igual ou superior] à Barreira [relevante], os investidores receberão o Montante 
Residual; 

b) Se o Nível de Referência Final do [Activo Subjacente][qualquer dos Constituintes do Cabaz] 
for [inferior][inferior ou igual] à Barreira relevante, os investidores receberão um montante 
igual ao produto do Montante Residual e do Desempenho do [Activo 
Subjacente][Constituintes do Cabaz com o Desempenho mais baixo]. 

 

[Se o Título for um Currency Chooser Basket Certificate (produto nº C58), inserir: 

 

Este Currency Chooser Basket Certificate  é 100% de capital garantido na maturidade, garantia de 
Capital significa que o reembolso na data de maturidade é prometido ao nível do Montante 
Nominal. O reembolso, o qual não terá lugar até à maturidade, não é garantido por um terceiro, 
mas apenas assegurado pelo Emitente e consequentemente dependente da capacidade do 
Emitente de cumprir as suas obrigações. 

Este Certificado Currency Chooser Basket está ligado ao desempenho dos Constituintes de Cabaz. 

A prática de mercado standard para apresentação de taxas de câmbio é que as taxas de câmbio são 
mostradas como o inverso da performance da Segunda Moeda, i.e., um Constituinte de Cabaz 
crescente significa uma depreciação da Segunda Moeda contra a Primeira Moeda e, inversamente, um 
Constituinte de Cabaz decrescente significa uma apreciação da Segunda Moeda contra a Primeira 
Moeda. Portanto, os investidores participam no desempenho inverso de um Constituinte de Cabaz. 

Na Data de Liquidação os investidores recebem um Montante em Numerário igual ao produto de (a) o 
Multiplicador, multiplicado por (b) a soma de (i) [100] [inserir montante] por cento acrescido de (ii) a 
produto de (A) o Factor de Participação multiplicado por (B) o Desempenho do Cabaz de Referência. 
O Montante em Numerário está sujeito a um montante mínimo igual ao Montante Nominal. 

Desempenho de Moeda Individual: a respeito do Constituinte de Cabaz, a diferença entre (a) um, 
menos, (b) o quociente de (i) o Nível de Referência Final, dividido pelo (ii) Nível de Referência Inicial. 

Desempenho do Constituinte de Cabaz: o maior de (a) zero a (b) a soma aritmética do mais elevado 
Desempenho de Moeda Individual e o segundo mais elevado Desempenho de Moeda Individual.] 

_________________________________________________________________ 

[Se o Título for um Certificate linked to a Basket  (produto nº C59), inserir: 
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Estes Certificados estão ligados ao desempenho dos Constituintes de Cabaz. O modo de 
funcionamento destes Certificados resulta das seguintes características essenciais: 

1. Pagamentos de Cupão 

[Inserir descrição de cupão com base na secção assinalada como “Definições gerais de cupão” no início 
do elemento C.15, se aplicável, ou inseriro seguinte:]  

Os Títulos pagam um Montante de Cupão em cada Data de Pagamento de Cupão e esse Montante de 
Cupão será um montante fixo de [inserir montante] para cada Título. 

2.  Reembolso 

Na Data de Liquidação, os investidores receberão um montante igual ao produto de (a) o Montante 
Nominal, multiplicado por (b) o maior de (i) zero, e (ii) a diferença entre (A) um, menos (B) o produto de 
(I) Número de Constituintes de Cabaz de Fraco Desempenho [menos [inserir número], multiplicado por 
(II) [inserir número] [o quociente de [inserir número] (como numerador) e [inserir número] (como 
denominador). [O montante será sujeito ao máximo de [inserir número],] 

Quando o Número de Constituintes de Cabaz de Fraco Desempenho significa o número de 
Constituintes de cabaz para os quais o Desempenho é inferior à [ou igual à] Barreira, e o Desempenho 
de um Constituinte de Cabaz é determinado como o quociente de (a) o seu Nível de Referência Final, 
dividido por (b) o seu Nível de Referência Inicial.] 

_________________________________________________________________ 

[Se o Título for um Rainbow Return Certificate (produto nº C60), inserir: 

O Rainbow Return Certificate está ligado ao desempenho dos Constituintes de Cabaz. Na Data de 
Liquidação, os investidores recebem um Montante em Numerário o qual é determinado da seguinte 
forma: 

a)  Se o Rainbow Return for inferior a [ou igual a] [zero] [a Barreira], o montante [nominal] 
[mínimo] de [inserir montante]; ou 

b) Se o Rainbow Return for superior a [ou igual a] [zero] [a Barreira], um montante igual à soma 
de (i) [o Montante Nominal] [inserir montante], mais (ii) o produto de (A) o Multiplicador, 
multiplicado pelo (B) Factor de Participação, multiplicado pelo (C) Rainbow Return. 

O Rainbow Return é a soma de: 

(a) O produto de [inserir ponderação 1]% multiplicado pelo Desempenho mais elevado; mais 

(b) O produto de [inserir ponderação 2]% multiplicado pelo segundo Desempenho mais elevado; 
mais 

(c) O produto de [inserir ponderação 3]% multiplicado pelo Desempenho mais baixo, determinado 
em cada caso pelo Agente de Cálculo. 

O Desempenho significa em relação a um Constituinte de Cabaz, a diferença entre (a) o quociente de 
(i) o Nível de Referência Final (como numerador), dividido pelo (ii) Nível de Referência Inicial (como 
denominador), menos (b) um]. 

_________________________________________________________________ 

 [Se o Título for um Worst of Express Autocallable Certificate (sem Nível de Protecção) (produto 
no. C61), inserir: 

Os Certificados estão associados ao desempenho dos Constituintes do Cabaz. O modo como estes 
Certificados funcionam resulta das seguintes características essenciais: 

Inserir descrição do cupão com base secção assinalada como “Definições gerais de cupão” no início 
do elemento C.15, se aplicável, ou inserir o seguinte: 

O Montante do Cupão pagável numa Data de Pagamento do Cupão depende do Nível de Referência 
dos Constituintes do Cabaz na Data de Observação imediatamente anterior. 

Será efectuada uma verificação para este Certificado Worst of Express Autocallable em cada Data de 
Observação [(outra que não a Data de Obervação que coincida com a Data de Avaliação)], se cada 
Constituinte do Cabaz nessa data for [igual ou superior] [superior] ao Limite de Reembolso para esse 
Constituinte do Cabaz. Se o for, o Certificado será reembolsado antecipadamente ao [respectivo 
Montante Nominal correspondente a essa Data de Observação], [que equivale a um montante igual ao 
Montante Nomiinal [acrescido de [inserir a respectiva percentagem] [a respectiva percentagem] o 
Montante Nominal [correspondente a essa Data de Observação]].  

Se não houver vencimento antecipado, os investidores irão receber um Montante na Data de 
Liquidação que é determinado em função do Nível de Referência Final dos Constituintes do Cabaz, de 
acordo com o seguinte: 
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a) Se o Nível de Referência Final de cada Constituinte do Cabaz for [superior ou igual a] à respectiva 
Barreira de cada Constituinte do Cabaz, os investidores receberão na Data de Liquidação o 
Montante especificado, o que é um montante igual a [100] [inserir número] por cento do Montante 
Nominal; ou 

b) Se o Nível de Referência Final de qualquer Consitituinte do Cabaz for [igual ou inferior] à respectiva 
Barreira, um montante igual ao produto do (i) Montante Nominal e (ii) o quociente do Nível de 
Referência Final do Consituinte do Consitituinte do Cabaz com a pior performance dividido pelo 
Nível de Referência Inicial.] 

 

[Se o Título for um Certificado Worst of Phoenix Autocallable Certificate (produto no. C62), inserir: 

[Inserir descrição do cupão com base na secção assinalada como “Definições gerais de cupão” no início 
do elemento C.15, se aplicável, ou inserir o seguinte conforme aplicável: 
. 
O Pagamento de cupão é condicional [a respeito da seguinte Data de Observação  do Cupão: [inserir 
datas] e se: 
 
 
a)  não ocorreu qualquer Evento de Barreira do Cupão, na Data de Observação do Cupão, os 

investidores recebem o Montante de Cupão na Data de Pagamento do Cupão correspondente 
à Data de Observação do Cupão, o que será, para cada montante nominal, o Montante de 
Referência multiplicado pelo Valor do Cupão multiplicado pelo número de Datas de 
Observação do Cupão anteriores a essa Data de Pagamento de Cupão, menos os Montantes 
de Cupão se algum tiver sido previamente pago para cada montante nominal; ou 

b)  ocorreu um Evento de Barreira do Cupão na Data de Obervação, o Montante de Cupão será 
zero e nenhum pagamento de cupão será efectuado na Data de Pagamento de Cupão 
correspondente à Data de Observação do Cupão.  

Um Evento de Barreira de Cupão ocorrerá na Data de Observação de Cupão se o Nível de Referência 
de pelo menos um Constituinte do Cabaz nessa Data de Observação do Cupão for [igual ou inferior] 
[inferior] ao respectivo Limite de Cupão para esse Constituinte do Cabaz.] 

Será efectuada uma verificação para este Certificado Worst of Phoenix Autocallable em cada Data de 
Observação [(outra que não a Data de Obervação que coincida com a Data de Avaliação)], se cada 
Constituinte do Cabaz nessa data for [igual ou superior] [superior] ao Limite de Reembolso para cada 
Constituinte do Cabaz. Se o for, o Certificado será reembolsado antecipadamente ao respectivo 
Montante Nominal correspondente a essa Data de Observação. 

Se não houver vencimento antecipado, os investidores irão receber um Montante na Data de 
Liquidação que é determinado em função do Nível de Referência Final dos Constituintes do Cabaz, de 
acordo com o seguinte: 

a) Se o Nível de Referência Final de cada Constituinte do Cabaz for [superior] [superior ou igual a] à 
respectiva Barreira de cada Constituinte do Cabaz, os investidores receberão na Data de Liquidação 
o Montante especificado, que é um montante igual ao Montante Nominal (de [inserir montante]); ou 

b) Se o Nível de Referência Final de qualquer Consitituinte do Cabaz for [inferior][igual ou inferior] à 
respectiva Barreira, um montante igual ao produto do (i) Montante Nominal (of [inserir montante]) e 
(ii) o quociente do Nível de Referência Final do Consituinte do Cabaz com a pior performance 
dividido pelo Nível de Referência Inicial, desde que o Montante não ultrapasse o máximo de [inserir 
montante]).] 

 
[Se o Título for um Lookback Certificate (produto n.º C63), inserir: 

Este Lookback Certificate está associado ao desempenho do Ativo Subjacente. O funcionamento do 
produto resulta de três características principais: 

1. Pagamentos de cupão 

a) [[Inserir descrição do cupão com base na secção assinalada como “Definições gerais de 
cupão” no início do elemento C.15, se aplicável, ou inserir o seguinte:[O agamento de 
cupão é condicional [relativamente às seguintes Datas de Observação de Cupão [inserir 
datas]] e se:O Nível de Referência do Ativo Subjacente for [igual ou superior][superior] ao 
Limiar de Cupão [para uma Data de Observação de Cupão] [numa das Datas de 
Observação de Cupão], os investidores receberão um Montante de Cupão na Data de 
Pagamento de Cupão seguinte, ou 
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b) O Nível de Referência do Ativo Subjacente for [igual ou inferior][inferior] ao Limiar de Cupão 
numa Data de Observação de Cupão, não será pago nenhum Montante de Cupão [em 
qualquer Data de Pagamento de Cupão subsequente, não obstante o parágrafo a) acima] 
[na Data de Pagamento de Cupão seguinte. Neste caso o Montante de Cupão será pago 
numa data ou Data de Pagamento de Cupão posterior se o [Nível de Referência do Ativo 
Subjacente][Ativo Subjacente fechar][no ou acima][acima] do Limiar de Cupão [para uma 
Data de Observação de Cupão] [numa das Datas de Observação de Cupão subsequentes].] 

2. Reembolso antecipado 

Se o Nível de Referência do Ativo Subjacente for [igual a ou superior] [superior] ao Limiar de Reembolso 
numa das Datas de Observação o produto será reembolsado antecipadamente no Montante em 
Numerário relevante, que é um montante igual ao Nível de Referência Especificado. [Os Montantes de 
Cupão devidos serão pagos adicionalmente.] [Quaisquer Montantes de Cupão serão efetuados 
adicionalmente caso as condições de cupão ocorram.] 

3. Reembolso na maturidade 

Se não houver aceleração da maturidade, os investidores receberão um Montante em Numerário na 
Data de Liquidação que é determinado dependendo do Nível de Referência Final do Ativo Subjacente 
conforme se segue: 

a) Se o Nível de Referência Final do Ativo Subjacente for [igual ou superior][superior] à 
Barreira na Data de Avaliação, os investidores receberão um montante igual ao Nível de 
Referência Especificado. 

b) Se o Nível de Referência Final do Ativo Subjacente for [igual ou inferior][inferior] à Barreira 
na Data de Avaliação, os investidores receberão um montante igual ao produto (i) do Nível 
de Referência Especificado e (ii) do quociente do respetivo Nível de Referência Final (como 
numerador) e o Nível de Referência Mínimo (como denominador). 

[Os Montantes de Cupão devidos serão efetuados adicionalmente.][Quaisquer Montantes de Cupão 
serão pagos adicionalmente caso as condições de cupão ocorram.] 

Os investidores limitam o seu retorno ao Nível de Referência Especificado e Montantes de Cupão em 
troca da possibilidade de reembolso antecipado] 

 
 
[Se o Título for um Coupon Certificate with Minimum Reference Level (produto n.º C64), inserir: 

Este Coupon Certificate with Minimum Reference Level está associado ao desempenho do Ativo 
Subjacente. O funcionamento do produto resulta de três características principais: 

1. Pagamentos de Cupão 

[[Inserir descrição do cupão com base na secção assinalada como “Definições gerais de cupão” no 
início do elemento C.15, se aplicável, ou inserir o seguinte: 

[O pagamento de cupão é condicional [relativamente às seguintes Datas de Observação de Cupão 
[inserir datas]] e se: 

a) O Nível de Referência do Ativo Subjacente for [igual ou superior][superior] ao Limiar de 
Cupão [para uma Data de Observação de Cupão] [numa das Datas de Observação de 
Cupão], os investidores receberão o Montante de Cupão [para a respetiva Data de 
Observação] na Data de Pagamento de Cupão seguinte, ou 

b) O Nível de Referência do Ativo Subjacente for [igual ou inferior][inferior] ao Limiar de Cupão 
[para uma Data de Observação de Cupão], não será pago nenhum Montante de Cupão [em 
qualquer Data de Pagamento de Cupão subsequente, não obstante o parágrafo a) acima] 
[na Data de Pagamento de Cupão seguinte. Neste caso o Montante de Cupão será pago 
numa data ou Data de Pagamento de Cupão posterior se o [Nível de Referência do Ativo 
Subjacente / o Ativo Subjacente fechar][no ou acima][acima] do Limiar de Cupão [para uma 
Data de Observação de Cupão] [numa das Datas de Observação de Cupão subsequentes].] 

2. Reembolso antecipado 

Se o Nível de Referência do Ativo Subjacente for [igual a ou superior] [superior] ao Limiar de Reembolso 
numa das Datas de Observação, o produto será reembolsado antecipadamente no Montante em 
Numerário, que é um montante igual ao Nível de Referência Especificado. [Os Montantes de Cupão 
devidos serão pagos adicionalmente.] [Quaisquer Montantes de Cupão serão pagos adicionalmente 
caso as condições de cupão ocorram.] 
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3. Reembolso na maturidade 

Se não houver aceleração da maturidade, os investidores receberão um Montante em Numerário na 
Data de Liquidação que é determinado dependendo do Nível de Referência Final do Ativo Subjacente 
conforme se segue: 

a) Se o Nível de Referência Final do Ativo Subjacente for [igual ou superior][superior] à 
Barreira,] os investidores receberão o Nível de Referência Especificado. 

b) Se o Nível de Referência Final do Ativo Subjacente for [igual ou inferior][inferior] à Barreira, 
os investidores receberão um montante igual ao produto (i) do Nível de Referência 
Especificado e (ii) do quociente do Nível de Referência Final (como numerador) e o Nível de 
Referência Mínimo (como denominador). 

[Os Montantes de Cupão devidos serão pagos adicionalmente.][Quaisquer Montantes de Cupão serão 
pagos adicionalmente caso as condições de cupão ocorram.] 

Os investidores limitam o seu retorno ao Nível de Referência Especificado e Montantes de Cupão em 
troca da possibilidade de reembolso antecipado] 

 

[Se o Título for um Simplified Digital Variable Coupon Certificate (produto n.º C65), inserir: 

[O Simplified Digital Variable Coupon Certificate é de capital garantido a [100] [inserir percentagem se 
superior a 100]] por cento na maturidade. A garantia de capital significa que o Certificado será 
reembolsado na maturidade a um montante igual a [[100] [inserir percentagem se superior a 100] por 
cento] do Preço de Emissão Inicial.] [Os investidores receberão um Montante em Numerário] no 
montante de pelo menos o Nível de Referência Especificado no reembolso na maturidade do Certificado 
de Cupão Variável Digital Simplificado [mais um Montante Adicional, cujo montante depende do Nível 
de Referência Final do [Ativo Subjacente] [Cabaz] e que pode ser inferior a Montantes de Cupão 
anteriores dependendo do desempenho do [Ativo Subjacente] [Cabaz] na Data de Avaliação e no 
número de Datas de Observação de Cupão anteriores. [O Montante Adicional [não será inferior ao 
Montante Mínimo] [e] [não será superior ao Montante Máximo]]. O reembolso, que não ocorrerá até à 
maturidade, não é garantido por um terceiro, sendo somente assegurado pelo Emitente e está assim 
dependente da capacidade do Emitente cumprir com as suas obrigações de pagamento. 

Relativamente a cada Data de Observação de Cupão, um Montante de Cupão será pago na Data de 
Pagamento de Cupão seguinte (excluindo a Data de Liquidação). 

O Montante de Cupão a pagar numa Data de Pagamento de Cupão (excluindo a Data de Liquidação) 
depende do [Nível de Referência do Cabaz] [Valor do Nível de Referência Relevante do Ativo 
Subjacente] na Data de Observação de Cupão imediatamente anterior a essa Data de Pagamento de 
Cupão e de essa Data de Observação de Cupão ter ocorrido mais cedo ou mais tarde no período do 
Certificado. 

O Montante de Cupão a pagar numa Data de Pagamento de Cupão (excluindo a Data de Liquidação) 
será calculado como (i) o Nível de Referência Especificado, multiplicado pelo (ii) o Fator de Participação, 
multiplicado por (iii) um dividido pelo Divisor de Cupão, e multiplicado ainda pelo (iv) [Valor do Nível de 
Referência Relevante do Ativo Subjacente] [Nível de Referência do Cabaz] na Data de Observação de 
Cupão imediatamente anterior a essa Data de Pagamento de Cupão dividido pelo Nível de Referência 
Inicial do [Ativo Subjacente] [Cabaz], menos um (o “Retorno do Ativo Subjacente”), [O Montante de 
Cupão [não será inferior ao Montante Mínimo] [e] [não será superior ao Montante Máximo].] 

O Divisor de Cupão pode ser diferente para cada Data de Observação de Cupão, e o Divisor de Cupão 
pode ser superior em Datas de Observação de Cupão posteriores, o que pode resultar numa maior 
redução proporcional dos Montantes de Cupão para as Datas de Pagamento de Cupão que ocorram 
posteriormente.] 

[Se o Título for um Parachute Certificate with Cap (produto n.º C66), inserir: 

O [Parachute Certificate with Cap] [se aplicável, inserir outro nome de marketing] está ligado ao 
desempenho do Activo Subjacente. Os investidores participam no desempenho positivo do Activo 
Subjacente com base no Strike, tendo em conta o Factor de Participação. Se o Fator de Participação 
for superior a 100%, esta participação será alavancada. Abaixo do Limiar Parachute, os investidores 
participam no desempenho negativo do Activo Subjacente com base no Limiar  Parachute. 

a) Se o Nível de Referência Final for [igual ou maior que] [maior que] o Limite, os investidores 
receberão o Valor Máximo. 

b) Se o Nível de Referência Final é [menor que] [menor ou igual ao] Limite e ao mesmo tempo [igual 
ou maior que] [maior que] o Strike, os investidores recebem o Nível de Referência Especificado 
multiplicado pela diferença de (i) o ratio do Nível de Referência Final e o Nível de Referência 
Inicial e (ii) um, tendo em consideração a Participação. 

c) Se o Nível de Referência Final for [menor que] [menor ou igual ao] Strike, mas, [igual ou maior 
que] [maior que] o Limiar Parachute, os investidores receberão o Nível de Referência 
Especificado. 
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d) Se o Nível de Referência Final for [menor que] [menor ou igual ao] Limiar Parachute, os 
investidores receberão o Nível de Referência Especificado multiplicado pelo ratio do Nível de 
Referência Final para o Limiar Parachute. Assim, os investidores participam no desempenho 
negativo do Activo Subjacente baseado no Limiar Parachute. 

Os investidores limitam o seu possível retorno ao Montante Máximo e não podem reivindicar mais 
direitos em relação ao Activo Subjacente (por exemplo, direitos de voto, dividendos) em troca de uma 
cobertura contra perdas de preço limitadas.] 

[Se o Título for um Hybrid Express Certificate on Basket of Shares (produto n.º C67), inserir: 

Será feita uma verificação para este Hybrid Express Certificate on Basket of Shares em cada Data de 
Observação, para saber se cada Constituinte do Cabaz do Ativo Subjacente A nessa data está [acima] 
[igual ou acima] do Limiar de Reembolso do Constituinte do Cabaz (“Evento de Reembolso”). Em caso 
afirmativo, o Certificado será resgatado antecipadamente no Montante em Numerário relevante. 

Se não houver aceleração da maturidade, os investidores receberão um Montante em Numerário na 
Data de Liquidação que é determinado dependendo do preço de fecho de cada Constituinte do Cabaz 
do Activo Subjacente A e no Nível de Referência Final do Activo Subjacente B, conforme se segue: 

(a) se na Data de Avaliação cada Constituinte do Cabaz do Activo Subjacente A fechar [acima] [igual 
ou acima] ao seu Strike, os investidores receberão na Data de Liquidação o Montante Líquido 
especificado, que é um montante igual ao Nível de Referência Especificado ( de [EUR] [] []) mais 
o Montante Adicional (de [EUR] [] []) ou 

(b) se na Data de Avaliação pelo menos um Constituinte do Cabaz do Activo Subjacente A [abaixo] 
[igual ou inferior] ao seu Strike e o Ativo Subjacente B fechar [acima] [igual ou acima da sua 
Barreira, os investidores receberão na Data de Liquidação o Montante em Dinheiro, que é um 
montante igual ao Nível de Referência Especificado (de [EUR] [] []); ou 

(c) se na Data de Avaliação as disposições de (a) e (b) não tiverem sido satisfeitas e se o Activo 
Subjacente B fechar [igual ou abaixo] [abaixo]] da sua Barreira, um montante igual ao produto de 
(i) o Nível de Referência Especificado (de [EUR] [] []) e (ii) o quociente do Nível de Referência 
Final do Activo Subjacente B dividido pelo Nível de Referência Inicial do Activo Subjacente B. 

[Se o Título for um Call Warrant or a Discount Call Warrant  (produto nº W1), inserir: 

Os investidores podem participar de forma desproporcional (com alavancagem) no desenvolvimento 
positivo do Activo Subjacente com este Warrant de compra. 

Inversamente, os investidores participam igualmente com alavancagem no desenvolvimento negativo 
do Activo Subjacente e correm ainda o risco de receber apenas o Montante Mínimo se o Activo 
Subjacente for [igual ou inferior ao] [inferior ao] Preço de Exercício (Strike). Na Data de Liquidação, os 
investidores receberão como Montante em Numerário o produto do Multiplicador e o montante em que 
o Nível de Referência Final ultrapasse o Preço de Exercício (Strike). No caso do Warrant de compra 
Desconto, o Montante em Numerário é limitado ao Montante máximo. Se o Nível de Referência Final 
for [igual ou inferior ao][inferior ao] Preço de Exercício (Strike), os investidores receberão apenas o 
Montante Mínimo.] 

 

[Se o Título for um Put Warrant or a Discount Put Warrant  (produto nº W2), inserir: 

Os investidores podem participar de forma desproporcional (com alavancagem) no desenvolvimento 
negativo do Activo Subjacente com este Warrant de venda. 

Inversamente, os investidores participam igualmente com alavancagem no desenvolvimento positivo do 
Activo Subjacente e correm ainda o risco de receber apenas o Montante Mínimo se o Activo Subjacente 
[for igual ou superior ao][superior ao] Preço de Exercício (Strike). Na Data de Liquidação, os investidores 
receberão como Montante em Numerário o produto do Multiplicador e o montante em que o Nível de 
Referência Final seja inferior ao Preço de Exercício (Strike). No caso do Warrant de venda Desconto, o 
Montante em Numerário é limitado ao Montante máximo. Se o Nível de Referência Final [for igual ou 
superior][superior] ao Preço de Exercício (Strike), os investidores receberão apenas o Montante 
Mínimo.] 

 

[Se o Título for um Turbo (Knock Out) Call Warrant  (produto nº W3), inserir: 

Os investidores podem participar de forma desproporcional (com alavancagem) no desenvolvimento 
positivo do Activo Subjacente com este Warrant de compra Turbo. 

Inversamente, os investidores participam igualmente com alavancagem no desenvolvimento negativo 
do Activo Subjacente e correm ainda o risco de receber apenas o Montante Mínimo se o Activo 
Subjacente [atingir ou ficar a um nível inferior][ficar a um nível inferior] à Barreira durante qualquer 
momento do Período de Observação (Evento Barreira). Na Data de Liquidação, os investidores 
receberão como Montante em Numerário o produto do Multiplicador e o montante em que o Nível de 
Referência Final ultrapasse o Preço de Exercício (Strike). 
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Se o preço do Activo Subjacente atingir ou ficar aquém da Barreira em qualquer momento do Período 
de Observação, o Warrant de compra Turbo vence de imediato e os investidores receberão apenas o 
Montante Mínimo.] 

 

[Se o Título for um Turbo (Knock Out) Call Warrant with Additional Barrier Determination X-DAX® 
Index  (produto nº W4), inserir: 

Os investidores podem participar de forma desproporcional (com alavancagem) no desenvolvimento 
positivo do Activo Subjacente com este Turbo (Knock Out) Call Warrant with Additional Barrier 
Determination X-DAX® Index . 

Inversamente, os investidores participam igualmente com alavancagem no desenvolvimento negativo 
do Activo Subjacente e correm ainda o risco de receber apenas o Montante Mínimo se o Activo 
Subjacente ou Índice X-DAX® [atingir ou ficar a um nível inferior][ficar a um nível inferior] à Barreira 
durante qualquer momento do Período de Observação (Evento Barreira). Na Data de Liquidação, os 
investidores receberão como Montante em Numerário o produto do Multiplicador e o em que o Nível de 
Referência Final ultrapasse o Preço de Exercício (Strike). 

Se durante o Período de Observação, o preço do Activo Subjacente ou nível do Índice X-DAX® 
[atingirem ou ficarem aquém][ficarem inferior] da Barreira, o  Turbo (Knock Out) Call Warrant with 
Additional Barrier Determination X-DAX® Index  vence de imediato e os investidores receberão apenas 
o Montante Mínimo.] 

 

[Se o Título for um Turbo (Knock Out) Put Warrant (produto nº W5), inserir: 

Os investidores podem participar de forma desproporcional (com alavancagem) no desenvolvimento 
negativo do Activo Subjacente com este  Turbo Put Warrant . 

Inversamente, os investidores participam igualmente com alavancagem no desenvolvimento positivo do 
Activo Subjacente e correm ainda o risco de receber apenas o Montante Mínimo se o Activo Subjacente 
[atingir ou ultrapassar a][ultrapassar] Barreira durante o Período de Observação (Evento Barreira). Na 
Data de Liquidação, os investidores receberão como Montante em Numerário o produto do Multiplicador 
e o montante em que o Nível de Referência Final fique aquém do Preço de Exercício (Strike). 

Se o Activo Subjacente atingir ou ultrapassar a Barreira durante o Período de Observação, o Warrant 
de venda Turbos vence de imediato e os investidores receberão apenas o Montante Mínimo.] 

 

[Se o Título for um Turbo (Knock Out) Put Warrant with Additional Barrier Determination X-DAX® 
Index (produto nº W6), inserir: 

Os investidores podem participar de forma desproporcional (com alavancagem) no desenvolvimento 
negativo do Activo Subjacente com este Turbo (Knock Out) Put Warrant with Additional Barrier 
Determination X-DAX® Index . 

Inversamente, os investidores participam igualmente com alavancagem no desenvolvimento positivo do 
Activo Subjacente e correm ainda o risco de receber apenas o Montante Mínimo se o Activo Subjacente 
ou Índice X-DAX® [atingir ou ultrapassar a][ultrapassar] Barreira durante o Período de Observação 
(Evento Barreira). Na Data de Liquidação, os investidores receberão como Montante em Numerário o 
produto do Multiplicador e o montante em que o Nível de Referência Final fique abaixo do Preço de 
Exercício (Strike). 

Se durante o Período de Observação, o preço do Activo Subjacente ou nível do Índice X-DAX® [atingir 
ou ultrapassar a][ultrapassar] Barreira, o Turbo (Knock Out) Put Warrant with Additional Barrier 
Determination X-DAX® Index  vence de imediato e os investidores receberão apenas o montante 
mínimo.] 

 

[Se o Título for um Turbo Infini BEST (Knock Out Perpetual) Call Warrant  (produto nº W7), inserir: 

Os investidores podem participar de forma desproporcional (com alavancagem) no desenvolvimento 
positivo do Activo Subjacente com este Turbo Infini BEST (Knock Out Perpetual) Call Warrant  sem 
Data de Liquidação fixa. 

Inversamente, os investidores participam igualmente com alavancagem no desenvolvimento negativo 
do Activo Subjacente e correm ainda o risco de receber apenas o Montante Mínimo se o Activo 
Subjacente [atingir ou ficar aquém da][ficar abaixo da] Barreira durante o Período de Observação 
(Evento Barreira).  

Se o preço do Activo Subjacente [atingir ou ficar aquém da][ficar abaixo da] Barreira durante o Período 
de Observação, o  Turbo Infini BEST Call Warrant vence de imediato e os investidores receberão 
apenas o montante mínimo. 
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Se não houver um Evento Barreira, os investidores receberão na Data de Liquidação, após exercer o 
Título na Data de exercício ou este ser terminado pelo emissor na Data de reembolso, como Montante 
em Numerário o produto do Multiplicador e o montante em que o Nível de Referência Final ultrapasse 
o Preço de Exercício (Strike). 

Por não haver período de vigência fixo, o produto é concebido de forma a que o Preço de Exercício 
(Strike) aplicado inicialmente seja ajustado diariamente para reflectir um componente de financiamento 
utilizado pelo emissor com base nas taxas de empréstimo respectivas praticadas no mercado. 

Mais, se o Activo Subjacente for uma acção ou um índice de preços, aquando do pagamento de um 
dividendo por parte do emissor do Activo Subjacente ou, se for o caso, o seu xxIndex-Sponsorxx, a data 
de ajuste do dividendo é uma Data de ajuste adicional, e o Preço de Exercício (Strike) será reduzido 
em função do Factor de dividendo respectivo, que leva em conta os dividendos pagos, sendo subtraído 
um montante de ajuste para efeitos de impostos e outros encargos aplicáveis.  

Se o Activo Subjacente for um futuro, qualquer dia em que ocorra o xxReplacement Eventxx será uma 
Data de ajuste adicional, e o Preço de Exercício (Strike) será ajustado em função da diferença entre o 
último Nível de Referência do Activo Subjacente a ser substituído e o futuro sucessor determinado, se 
se contabilizarem os Rolling Costs, serão subtraídos.  

A Barreira acaba por ser equivalente ao Preço de Exercício (Strike) aplicável nesse dia.] 

 

[Se o Título for um Turbo Infini BEST (Knock Out Perpetual) Call Warrant with Additional Barrier 
Determination X-DAX® Index (produto nº W8), inserir: 

Os investidores podem participar de forma desproporcional (com alavancagem) no desenvolvimento 
positivo do Activo Subjacente com este Turbo Infini BEST (Knock Out Perpetual) Call Warrant with 
Additional Barrier Determination X-DAX® Index  e sem Data de Liquidação fixa. 

Inversamente, os investidores participam igualmente com alavancagem no desenvolvimento negativo 
do Activo Subjacente e correm ainda o risco de receber apenas o Montante Mínimo se o Activo 
Subjacente ou Índice X-DAX® [atingir ou ficar aquém da] [ficar abaixo da] Barreira durante o Período 
de Observação (Evento Barreira). 

Se durante o Período de Observação, o preço do Activo Subjacente ou nível do Índice X-DAX® atingir 
ou ficar aquém da Barreira, o Warrant de compra Turbo Infini BEST com Determinação de Barreira 
Adicional Índice X-DAX® vence de imediato e os investidores receberão apenas o montante mínimo.  

Caso não ocorra qualquer Evento Barreira, os investidores receberão na Data de Liquidação, após 
exercer o Título na Data de exercício ou este ser terminado pelo emissor na Data de reembolso, como 
Montante em Numerário o produto do Multiplicador e o montante em que o Nível de Referência Final 
ultrapasse o Preço de Exercício (Strike). 

Por não haver período de vigência fixo, o produto é concebido de forma a que o Preço de Exercício 
(Strike) aplicado inicialmente seja ajustado diariamente para reflectir um componente de financiamento 
utilizado pelo emissor com base nas taxas de empréstimo respectivas praticadas no mercado. 

Mais, se o Activo Subjacente for uma acção ou um índice de preços, aquando do pagamento de um 
dividendo por parte do emissor do Activo Subjacente ou, se for o caso, o seu xxIndex-Sponsorxx, a data 
de ajuste do dividendo é uma Data de ajuste adicional, e o Preço de Exercício (Strike) será reduzido 
em função do Factor de dividendo respectivo, que leva em conta os dividendos pagos, sendo subtraído 
um montante de ajuste para efeitos de impostos e outros encargos aplicáveis.  

Se o Activo Subjacente for um futuro, qualquer dia em que ocorra o xxReplacement Eventxx será uma 
Data de ajuste adicional, e o Preço de Exercício (Strike) será ajustado em função da diferença entre o 
último Nível de Referência do Activo Subjacente a ser substituído e o futuro sucessor determinado, se 
se contabilizarem os Rolling Costs, serão subtraídos.  

A Barreira acaba por ser equivalente ao Preço de Exercício (Strike) aplicável nesse dia.] 

 

[Se o Título for um Turbo Infini BEST (Knock Out Perpetual) Put Warrant  (produto nº W9), inserir: 

Os investidores podem participar de forma desproporcional (com alavancagem) no desenvolvimento 
negativo do Activo Subjacente com este Turbo Infini BEST Put Warrant sem Data de Liquidação fixa. 

Inversamente, os investidores participam igualmente com alavancagem no desenvolvimento positivo do 
Activo Subjacente e correm ainda o risco de receber apenas o Montante Mínimo se o Activo Subjacente 
[atingir ou ultrapassar a][ultrapassar a] Barreira durante o Período de Observação (Evento Barreira). 

Se o Activo Subjacente atingir ou ultrapassar a Barreira durante o Período de Observação, o  Turbo 
Infini BEST Put Warrant  vence de imediato e os investidores receberão apenas o montante mínimo. 

Caso não ocorra qualquer Evento Barreira, os investidores receberão na Data de Liquidação, após 
exercer o Título na Data de exercício ou este ser terminado pelo emissor na Data de reembolso, como 
Montante em Numerário o produto do Multiplicador e o montante em que o Nível de Referência Final 
for inferior ao Preço de Exercício (Strike). 
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Por não haver período de vigência fixo, o produto é concebido de forma a que o Preço de Exercício 
(Strike) aplicado inicialmente seja ajustado diariamente para reflectir um componente de financiamento 
utilizado pelo emissor com base nas taxas de empréstimo respectivas praticadas no mercado. 

Mais, se o Activo Subjacente for uma acção ou um índice de preços, aquando do pagamento de um 
dividendo por parte do emissor do Activo Subjacente ou, se for o caso, o seu xxIndex-Sponsorxx, a data 
de ajuste do dividendo é uma Data de ajuste adicional, e o Preço de Exercício (Strike) será reduzido 
em função do Factor de dividendo respectivo, que leva em conta os dividendos pagos, sendo subtraído 
um montante de ajuste para efeitos de impostos e outros encargos aplicáveis.  

Se o Activo Subjacente for um futuro, qualquer dia em que ocorra o xxReplacement Eventxx será uma 
Data de ajuste adicional, e o Preço de Exercício (Strike) será ajustado em função da diferença entre o 
último Nível de Referência do Activo Subjacente a ser substituído e o futuro sucessor determinado, se 
se contabilizarem os Rolling Costs, serão subtraídos.  

A Barreira acaba por ser equivalente ao Preço de Exercício (Strike) aplicável nesse dia.] 

 

[Se o Título for um Turbo Infini BEST (Knock Out Perpetual) Put Warrant with Additional Barrier 
Determination X-DAX® Index (produto nº W10), inserir: 

Os investidores podem participar de forma desproporcional (com alavancagem) no desenvolvimento 
negativo do Activo Subjacente com este Turbo Infini BEST (Knock Out Perpetual) Put Warrant with 
Additional Barrier Determination X-DAX® Index  e sem Data de Liquidação fixa. 

Inversamente, os investidores participam igualmente com alavancagem no desenvolvimento positivo do 
Activo Subjacente e correm ainda o risco de receber apenas o Montante Mínimo se o Activo Subjacente 
ou Índice X-DAX® [atingir ou ultrapassar a][ultrapassar a] Barreira durante o Período de Observação 
(Evento Barreira). 

Se durante o Período de Observação, o preço do Activo Subjacente ou nível do Índice X-DAX® atingir 
ou ultrapassar a Barreira, o  Turbo Infini BEST (Knock Out Perpetual) Put Warrant with Additional Barrier 
Determination X-DAX® Index  vence de imediato e os investidores receberão apenas o montante 
mínimo. 

Caso não ocorra qualquer Evento Barreira, os investidores receberão na Data de Liquidação, após 
exercer o Título na Data de exercício ou este ser terminado pelo emissor na Data de reembolso, como 
Montante em Numerário o produto do Multiplicador e o montante em que o Nível de Referência Final 
for inferior ao Preço de Exercício (Strike). 

Por não haver período de vigência fixo, o produto é concebido de forma a que o Preço de Exercício 
(Strike) aplicado inicialmente seja ajustado diariamente para reflectir um componente de financiamento 
utilizado pelo emissor com base nas taxas de empréstimo respectivas praticadas no mercado. 

Mais, se o Activo Subjacente for uma acção ou um índice de preços, aquando do pagamento de um 
dividendo por parte do emissor do Activo Subjacente ou, se for o caso, o seu xxIndex-Sponsorxx, a data 
de ajuste do dividendo é uma Data de ajuste adicional, e o Preço de Exercício (Strike) será reduzido 
em função do Factor de dividendo respectivo, que leva em conta os dividendos pagos, sendo subtraído 
um montante de ajuste para efeitos de impostos e outros encargos aplicáveis.  

Se o Activo Subjacente for um futuro, qualquer dia em que ocorra o xxReplacement Eventxx será uma 
Data de ajuste adicional, e o Preço de Exercício (Strike) será ajustado em função da diferença entre o 
último Nível de Referência do Activo Subjacente a ser substituído e o futuro sucessor determinado, se 
se contabilizarem os Rolling Costs, serão subtraídos.  

A Barreira acaba por ser equivalente ao Preço de Exercício (Strike) aplicável nesse dia.] 

 

[Se o Título for um Turbo Infini (Knock Out Perpetual) Call Warrant  (produto nº W11), inserir: 

Os investidores podem participar de forma desproporcional (com alavancagem) no desenvolvimento 
positivo do Activo Subjacente com este Turbo Infini Call Warrant  sem Data de Liquidação fixa. 

Inversamente, os investidores participam igualmente com alavancagem no desenvolvimento negativo 
do Activo Subjacente e correm ainda o risco de ver o Warrant de compra Turbo Infini caducar de 
imediato (Evento Barreira) se o Activo Subjacente atingir ou ficar aquém da Barreira durante o Período 
de Observação. Nesse caso, os investidores receberão como Montante em Numerário o produto do 
Multiplicador e o montante em que o Nível de Referência Stop Loss especificado pelo emissor 
ultrapassar o Preço de Exercício (Strike). Se, no momento relevante, o Activo Subjacente for igual ou 
inferior ao Preço de Exercício (Strike) – o que poderá ocorrer especialmente se houver um movimento 
forte por parte do Activo Subjacente aquando do Evento Barreira – os investidores receberão apenas o 
montante mínimo. 

Caso não ocorra qualquer Evento Barreira, os investidores receberão na Data de Liquidação, após 
exercer o Título na Data de exercício ou este ser terminado pelo emissor na Data de reembolso, como 
Montante em Numerário o produto do Multiplicador e o montante em que o Nível de Referência Final 
for superior ao Preço de Exercício (Strike). 



I. RESUMO 
 

 

Por não haver período de vigência fixo, o produto é concebido de forma a que o Preço de Exercício 
(Strike) aplicado inicialmente seja ajustado diariamente para reflectir um componente de financiamento 
utilizado pelo emissor com base nas taxas de empréstimo respectivas praticadas no mercado. 

Mais, se o Activo Subjacente for uma acção ou um índice de preços, aquando do pagamento de um 
dividendo por parte do emissor do Activo Subjacente ou, se for o caso, o seu xxIndex-Sponsorxx, a data 
de ajuste do dividendo é uma Data de ajuste adicional, e o Preço de Exercício (Strike) será reduzido 
em função do Factor de dividendo respectivo, que leva em conta os dividendos pagos, sendo subtraído 
um montante de ajuste para efeitos de impostos e outros encargos aplicáveis.  

Se o Activo Subjacente for um futuro, qualquer dia em que ocorra o xxReplacement Eventxx será uma 
Data de ajuste adicional, e o Preço de Exercício (Strike) será ajustado em função da diferença entre o 
último Nível de Referência do Activo Subjacente a ser substituído e o futuro sucessor determinado, se 
se contabilizarem os Rolling Costs, serão subtraídos. 

Por fim, a Barreira aplicável inicialmente é também ajustada em cada Data de ajuste subsequente, de 
forma a ser igual à soma do Preço de Exercício (Strike) relevante e ao Montante de ajuste da Barreira. 
Por outro lado o Montante de ajuste da Barreira é o produto do Preço de Exercício (Strike) aplicável e 
do Factor de ajuste da Barreira, em que o emissor poderá, com um grau de discricionariedade razoável, 
repor este último valor em qualquer Data de ajuste, em relação ao seu nível à data de emissão, para 
evitar que o Título caduque sem qualquer valor nem pagamento após um Evento Barreira com a mesma 
probabilidade do momento da emissão (contabilizando a volatilidade e liquidez do Activo Subjacente).] 

 

[Se o Título for um Turbo Infini (Knock Out Perpetual) Call Warrant with Additional Barrier 
Determination X-DAX® Index  (produto nº W12), inserir: 

Os investidores podem participar de forma desproporcional (com alavancagem) no desenvolvimento 
positivo do Activo Subjacente com este Turbo Infini (Knock Out Perpetual) Call Warrant with Additional 
Barrier Determination X-DAX® Index e sem Data de Liquidação fixa. 

Inversamente, os investidores participam igualmente com alavancagem no desenvolvimento negativo 
do Activo Subjacente e correm ainda o risco de ver o Warrant de compra Turbo Infini com Determinação 
de Barreira Adicional Índice X-DAX® caducar de imediato (Evento Barreira) se o Activo Subjacente ou 
o Índice X-DAX® atingir ou ficar aquém da Barreira durante o Período de Observação. Nesse caso, os 
investidores receberão como Montante em Numerário o produto do Multiplicador e o montante em que 
o Nível de Referência Stop Loss especificado pelo emissor ultrapassar Preço de Exercício (Strike). Se, 
no momento relevante, o Activo Subjacente ou Índice X-DAX® for igual ou inferior ao Preço de Exercício 
(Strike) – o que poderá ocorrer especialmente se houver um movimento forte por parte do Activo 
Subjacente ou Índice X-DAX® aquando do Evento Barreira – os investidores receberão apenas o 
montante mínimo. 

Caso não ocorra qualquer Evento Barreira, os investidores receberão na Data de Liquidação, após 
exercer o Título na Data de exercício ou este ser terminado pelo emissor na Data de reembolso, como 
Montante em Numerário o produto do Multiplicador e o montante em que o Nível de Referência Final 
for superior ao Preço de Exercício (Strike). 

Por não haver período de vigência fixo, o produto é concebido de forma a que o Preço de Exercício 
(Strike) aplicado inicialmente seja ajustado diariamente para reflectir um componente de financiamento 
utilizado pelo emissor com base nas taxas de empréstimo respectivas praticadas no mercado. 

Mais, se o Activo Subjacente for uma acção ou um índice de preços, aquando do pagamento de um 
dividendo por parte do emissor do Activo Subjacente ou, se for o caso, o seu xxIndex-Sponsorxx, a data 
de ajuste do dividendo é uma Data de ajuste adicional, e o Preço de Exercício (Strike) será reduzido 
em função do Factor de dividendo respectivo, que leva em conta os dividendos pagos, sendo subtraído 
um montante de ajuste para efeitos de impostos e outros encargos aplicáveis.  

Se o Activo Subjacente for um futuro, qualquer dia em que ocorra o xxReplacement Eventxx será uma 
Data de ajuste adicional, e o Preço de Exercício (Strike) será ajustado em função da diferença entre o 
último Nível de Referência do Activo Subjacente a ser substituído e o futuro sucessor determinado, se 
se contabilizarem os Rolling Costs, serão subtraídos.  

Por fim, a Barreira aplicável inicialmente é também ajustada em cada Data de ajuste subsequente, de 
forma a ser igual à soma do Preço de Exercício (Strike) relevante e ao Montante de ajuste da Barreira. 
Por outro lado o Montante de ajuste da Barreira é o produto do Preço de Exercício (Strike) aplicável e 
do Factor de ajuste da Barreira, em que o emissor poderá, com um grau de discricionariedade razoável, 
repor este último valor em qualquer Data de ajuste, em relação ao seu nível à data de emissão, para 
evitar que o Título caduque sem qualquer valor nem pagamento após um Evento Barreira com a mesma 
probabilidade do momento da emissão (contabilizando a volatilidade e liquidez do Activo Subjacente 

 

[Se o Título for um Turbo Infini (Knock Out Perpetual) Put Warrant  (produto nº W13), inserir: 

Os investidores podem participar de forma desproporcional (com alavancagem) no desenvolvimento 
negativo do Activo Subjacente com este Turbo Infini Put Warrant  sem Data de Liquidação fixa. 
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Inversamente, os investidores participam igualmente com alavancagem no desenvolvimento positivo do 
Activo Subjacente e correm ainda o risco de ver o Warrant de venda Turbo Infini caducar de imediato 
(Evento Barreira) se o Activo Subjacente atingir ou ultrapassar o Barreira durante o Período de 
Observação. Nesse caso, os investidores receberão como Montante em Numerário o produto do 
Multiplicador e o montante em que o Nível de Referência Stop Loss especificado pelo emissor fique 
abaixo do Preço de Exercício (Strike). Se, no momento relevante, o Activo Subjacente for[ igual ou 
superior a] [superior a] Preço de Exercício (Strike) – o que poderá ocorrer especialmente se houver um 
movimento forte por parte do Activo Subjacente no momento do Evento Barreira – os investidores 
receberão apenas o montante mínimo. 

Caso não ocorra qualquer Evento Barreira, os investidores receberão na Data de Liquidação, após 
exercer o Título na Data de exercício ou este ser terminado pelo emissor na Data de reembolso, como 
Montante em Numerário o produto do Multiplicador e o montante em que o Nível de Referência Final 
for inferior ao Preço de Exercício (Strike). 

Por não haver período de vigência fixo, o produto é concebido de forma a que o Preço de Exercício 
(Strike) aplicado inicialmente seja ajustado diariamente para reflectir um componente de financiamento 
utilizado pelo emissor com base nas taxas de empréstimo respectivas praticadas no mercado. 

Mais, se o Activo Subjacente for uma acção ou um índice de preços, aquando do pagamento de um 
dividendo por parte do emissor do Activo Subjacente ou, se for o caso, o seu Index-Sponsor, a data de 
ajuste do dividendo é uma Data de ajuste adicional, e o Preço de Exercício (Strike) será reduzido em 
função do Factor de dividendo respectivo, que leva em conta os dividendos pagos, sendo subtraído um 
montante de ajuste para efeitos de impostos e outros encargos aplicáveis.  

Se o Activo Subjacente for um futuro, qualquer dia em que ocorra o Replacement Eventxx será uma 
Data de ajuste adicional, e o Preço de Exercício (Strike) será ajustado em função da diferença entre o 
último Nível de Referência do Activo Subjacente a ser substituído e o futuro sucessor determinado, se 
se contabilizarem os Rolling Costs, serão subtraídos.  

Por fim, a Barreira aplicável inicialmente é também ajustada em cada Data de ajuste subsequente, de 
forma a ser igual ao Preço de Exercício (Strike) relevante menos o Montante de ajuste da Barreira. Por 
outro lado o Montante de ajuste da Barreira é o produto do Preço de Exercício (Strike) aplicável e do 
Factor de ajuste da Barreira, em que o emissor poderá, com um grau de discricionariedade razoável, 
repor este último valor em qualquer Data de ajuste, em relação ao seu nível à data de emissão, para 
evitar que o Título caduque sem qualquer valor nem pagamento após um Evento Barreira com a mesma 
probabilidade do momento da emissão (contabilizando a volatilidade e liquidez do Activo Subjacente). 

Durante este período de vigência os investidores não receberão qualquer rendimento como, por 
exemplo, juros. Da mesma forma os investidores não terão quaisquer direitos oriundos do Activo 
Subjacente (por exemplo direito de voto, dividendos).] 

 

[Se o Título for um Turbo Infini (Knock Out Perpetual) Put Warrant with Additional Barrier 
Determination X-DAX® Index  (produto nº W14), inserir: 

Os investidores podem participar de forma desproporcional (com alavancagem) no desenvolvimento 
negativo do Activo Subjacente com este Turbo Infini (Knock Out Perpetual) Put Warrant with Additional 
Barrier Determination X-DAX® Index e sem Data de Liquidação fixa. 

Inversamente, os investidores participam igualmente com alavancagem no desenvolvimento positivo do 
Activo Subjacente e correm ainda o risco de ver o Warrant de venda Turbo Infini com Determinação de 
Barreira Adicional Índice X-DAX® caducar de imediato (Evento Barreira) se o Activo Subjacente ou o 
Índice X-DAX® atingir ou ultrapassar a Barreira durante o Período de Observação. Nesse caso, os 
investidores receberão como Montante em Numerário o produto do Multiplicador e o montante em que 
o Nível de Referência Stop Loss especificado pelo emissor fique abaixo do Preço de Exercício (Strike). 
Se, no momento relevante, o Activo Subjacente ou Índice X-DAX® for [igual ou superior a] [superior a] 
Preço de Exercício (Strike) – o que poderá ocorrer especialmente se houver um movimento forte por 
parte do Activo Subjacente no momento do Evento Barreira – os investidores receberão apenas o 
montante mínimo. 

Caso não ocorra qualquer Evento Barreira, os investidores receberão na Data de Liquidação, após 
exercer o Título na Data de exercício ou este ser terminado pelo emissor na Data de reembolso, como 
Montante em Numerário o produto do Multiplicador e o montante em que o Nível de Referência Final 
for inferior ao Preço de Exercício (Strike). 

Por não haver período de vigência fixo, o produto é concebido de forma a que o Preço de Exercício 
(Strike) aplicado inicialmente seja ajustado diariamente para reflectir um componente de financiamento 
utilizado pelo emissor com base nas taxas de empréstimo respectivas praticadas no mercado. 

Mais, se o Activo Subjacente for uma acção ou um índice de preços, aquando do pagamento de um 
dividendo por parte do emissor do Activo Subjacente ou, se for o caso, o seu xxIndex-Sponsorxx, a data 
de ajuste do dividendo é uma Data de ajuste adicional, e o Preço de Exercício (Strike) será reduzido 
em função do Factor de dividendo respectivo, que leva em conta os dividendos pagos, sendo subtraído 
um montante de ajuste para efeitos de impostos e outros encargos aplicáveis.  

Se o Activo Subjacente for um futuro, qualquer dia em que ocorra o xxReplacement Eventxx será uma 
Data de ajuste adicional, e o Preço de Exercício (Strike) será ajustado em função da diferença entre o 
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último Nível de Referência do Activo Subjacente a ser substituído e o futuro sucessor determinado, se 
se contabilizarem os Rolling Costs, serão subtraídos.  

Por fim, a Barreira aplicável inicialmente é também ajustada em cada Data de ajuste subsequente, de 
forma a ser igual ao Preço de Exercício (Strike) relevante menos o Montante de ajuste da Barreira. Por 
outro lado o Montante de ajuste da Barreira é o produto do Preço de Exercício (Strike) aplicável e do 
Factor de ajuste da Barreira, em que o emissor poderá, com um grau de discricionariedade razoável, 
repor este último valor em qualquer Data de ajuste, em relação ao seu nível à data de emissão, para 
evitar que o Título caduque sem qualquer valor nem pagamento após um Evento Barreira com a mesma 
probabilidade do momento da emissão (contabilizando a volatilidade e liquidez do Activo Subjacente).] 

 

[Se o Título for um One Touch Single Barrier Call Warrant  (produto nº W15), inserir: 

Com este One Touch Single Barrier Call Warrant , os investidores receberão um Montante em 
Numerário predeterminado dependendo do desenvolvimento do Activo Subjacente durante o período 
de vigência. 

Inversamente, correm o risco de receber apenas o montante mínimo se não ocorrer qualquer Evento 
Knock In. 

Se o Montante de determinação da Barreira [atingir ou ultrapassar a] [ultrapassar] Barreira (o chamado 
"Evento Knock In") durante o Período de Observação, o  One Touch Single Barrier Call Warrant  caduca 
de imediato e os investidores receberão o montante One Touch predeterminado. 

Se o Montante de determinação da Barreira não [atingir ou ultrapassar a] [ultrapassar] Barreira durante 
o Período de Observação, os investidores receberão apenas o montante mínimo.] 

 

[Se o Título for um One Touch Single Barrier Put Warrant (produto nº W16), inserir: 

Com este One Touch Single Barrier Put Warrant , os investidores receberão um Montante em Numerário 
predeterminado dependendo do desenvolvimento do Activo Subjacente durante o período de vigência. 

Inversamente, correm o risco de receber apenas o montante mínimo se não ocorrer qualquer Evento 
Knock In. 

Se o Montante de determinação da Barreira [atingir ou ficar aquém da] [ficar abaixo da] Barreira (o 
chamado "Evento Knock In") durante o Período de Observação,  One Touch Single Barrier Put Warrant  
caduca de imediato e os investidores receberão o montante One Touch predeterminado. 

Se o Montante de determinação da Barreira não [atingir ou ficar aquém da] [ficar abaixo da] Barreira 
durante o Período de Observação, os investidores receberão apenas o montante mínimo.] 

 

[Se o Título for um One Touch Dual Barrier Warrant (produto nº W17), inserir: 

Com este One Touch Dual Barrier Warrant, os investidores receberão um Montante em Numerário 
predeterminado dependendo do desenvolvimento do Activo Subjacente durante o período de vigência. 

Inversamente, correm o risco de receber apenas o montante mínimo se não ocorrer qualquer Evento 
Knock In. 

Se o Montante de determinação da Barreira [atingir ou ficar abaixo da] [ficar abaixo da] Barreira inferior 
ou [atingir ou ultrapassar] [ultrapassar] a Barreira superior (o chamado "Evento Knock In") durante o 
Período de Observação, o One Touch Dual Barrier Warrant caduca de imediato e os investidores 
receberão o montante One Touch predeterminado. 

Se o Montante de determinação da Barreira não atingir ou ficar abaixo da Barreira inferior ou [atingir ou 
ultrapassar] [ultrapassar] a Barreira superior durante o Período de Observação, os investidores 
receberão apenas o montante mínimo.] 

 

[Se o Título for um No Touch Single Barrier Call Warrant (produto nº W18), inserir: 

Com este No Touch Single Barrier Call Warrant, os investidores receberão um Montante em Numerário 
predeterminado dependendo do desenvolvimento do Activo Subjacente durante o período de vigência. 

Inversamente, correm o risco de receber apenas o montante mínimo se ocorrer o Evento Barreira. 

Se o Montante de determinação da Barreira não [atingir ou ficar abaixo da] [ficar abaixo da] Barreira 
durante o Período de Observação, o Montante em Numerário será igual ao Montante No Touch 
predeterminado. 

Se o Montante de determinação da Barreira [atingir ou ficar aquém da] [ficar aquém da] Barreira (o 
chamado "Evento Barreira") durante o Período de Observação, o No Touch Single Barrier Call Warrant 
caduca de imediato e os investidores receberão apenas o montante mínimo.] 
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[Se o Título for um No Touch Single Barrier Put Warrant (produto nº W19), inserir: 

Com este No Touch Single Barrier Put Warrant, os investidores receberão um Montante em Numerário 
predeterminado dependendo do desenvolvimento do Activo Subjacente durante o período de vigência. 

Inversamente, correm o risco de receber apenas o montante mínimo se ocorrer o Evento Barreira. 

Se o Montante de determinação da Barreira não [atingir ou ultrapassar a] [ultrapassar a] Barreira 
durante o Período de Observação, o Montante em Numerário será igual ao Montante No Touch 
predeterminado. 

Se o Montante de determinação da Barreira [atingir ou ultrapassar a] [ultrapassar a] Barreira (o chamado 
"Evento Barreira") durante o Período de Observação, o No Touch Single Barrier Put Warrant caduca de 
imediato e os investidores receberão apenas o montante mínimo.] 

 

[Se o Título for um  Inline Put Warrant (produto nº W20), inserir: 

Com este Inline Warrant, os investidores receberão um Montante em Numerário predeterminado 
dependendo do desenvolvimento do Activo Subjacente durante o período de vigência. 

Inversamente, correm o risco de receber apenas o montante mínimo se ocorrer o Evento Barreira. 

Se o Montante de determinação da Barreira do Activo Subjacente não [atingir ou ficar abaixo da] [ficar 
abaixo da] Barreira inferior predeterminada ou [atingir ou ultrapassar] [ultrapassar] a Barreira Superior 
predeterminada durante o Período de Observação, o Montante em Numerário será igual ao Montante 
No Touch predeterminado. 

Se o Montante de determinação da Barreira [atingir ou ficar abaixo da] [ficar abaixo da] Barreira [inferior 
ou atingir ou ultrapassar] [ultrapassar] a Barreira Superior predeterminada (o chamado "Evento 
Barreira") durante o Período de Observação, o  Inline Warrant caduca de imediato e os investidores 
receberão apenas o montante mínimo.] 

 

[Se o Título for um Digital Call Warrant (produto nº W21), inserir: 

Com este Digital Call Warrant , os investidores receberão um Montante em Numerário predeterminado 
dependendo do desenvolvimento do Activo Subjacente durante o período de vigência. 

Inversamente, correm o risco de receber apenas o montante mínimo. 

Se o Nível de Referência Final for [igual ou superior à] [superior à] Barreira, o Montante em Numerário 
será igual ao Montante digital predeterminado. 

Se o Nível de Referência Final for [inferior] [inferior ou igual] à Barreira, os investidores receberão 
apenas o montante mínimo.] 

 

[Se o Título for um Digital Put Warrant (produto nº W22), inserir: 

Com este  Digital Put Warrant , os investidores receberão um Montante em Numerário predeterminado 
dependendo do desenvolvimento do Activo Subjacente durante o período de vigência. 

Inversamente, correm o risco de receber apenas o montante mínimo. 

Se o Nível de Referência Final for [igual ou inferior] [inferior] à Barreira, o Montante em Numerário será 
igual ao Montante digital predeterminado. 

Se o Nível de Referência Final for [superior] [superior ou igual] à Barreira, os investidores receberão 
apenas o montante mínimo.] 

 

[Se o Título for um Down and Out Put Barrier Warrant (produto nº W23), inserir: 

Os investidores podem participar de forma desproporcional (com alavancagem) no desenvolvimento 
negativo do Activo Subjacente com este Down and Out Put Barrier Warrant.  

Inversamente, os investidores correm o risco de receber apenas o montante mínimo Se o Montante de 
determinação da Barreira [atingir ou ficar aquém] [ficar abaixo da] da Barreira durante o Período de 
Observação ou o Nível de Referência Final for [igual ou superior] [superior] ao Preço de Exercício 
(Strike). 
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Se o Montante de determinação da Barreira [atingir ou ficar aquém] [ficar abaixo] da Barreira durante o 
Período de Observação, o Down and Out Put Barrier Warrant  vence de imediato e os investidores 
receberão apenas o montante mínimo. 

Se o Montante de determinação da Barreira não [atingir ou ficar abaixo] [ficar abaixo] da Barreira durante 
o Período de Observação, mas o Nível de Referência Final for [igual ou superior] [superior] ao Preço 
de Exercício (Strike), os investidores receberão igualmente apenas o montante mínimo.  

Por outro lado, se, o Montante de determinação da Barreira não [atingir ou ficar abaixo] [ficar abaixo] 
da Barreira durante o Período de Observação e o Nível de Referência Final for inferior ao Preço de 
Exercício (Strike), o Montante em Numerário será igual ao produto do Multiplicador e o montante em 
que o Nível de Referência Final for inferior ao Preço de Exercício (Strike).] 

 

[Se o Título for um Up and Out Call Barrier Warrant (produto nº W24), inserir: 

Os investidores podem participar de forma desproporcional (com alavancagem) no desenvolvimento 
positivo do Activo Subjacente com este Up and Out Call Barrier Warrant.  

Inversamente, os investidores correm o risco de receber apenas o montante mínimo Se o Montante de 
determinação da Barreira [atingir ou ultrapassar] [ultrapassar] a Barreira durante o Período de 
Observação ou o Nível de Referência Final for [igual ou inferior] [inferior] ao Preço de Exercício (Strike). 

Se o Montante de determinação da Barreira [atingir ou ultrapassar] [ultrapassar] a Barreira durante o 
Período de Observação, o  Up and Out Call Barrier Warrant  vence de imediato e os investidores 
receberão apenas o montante mínimo. 

Se o Montante de determinação da Barreira não [atingir ou ultrapassar] [ultrapassar] a Barreira durante 
o Período de Observação, mas o Nível de Referência Final for [igual ou inferior] [inferior] ao Preço de 
Exercício (Strike), os investidores receberão igualmente apenas o montante mínimo.  

Por outro lado, se o Montante de determinação da Barreira não [atingir ou ultrapassar] [ultrapassar] a 
Barreira durante o Período de Observação e o Nível de Referência Final for superior ao Preço de 
Exercício (Strike), o Montante em Numerário será igual ao produto do Multiplicador e o montante em 
que o Nível de Referência Final ultrapassar Preço de Exercício (Strike).] 

[Se o Título for um Lock-In Warrant (produto nº W25), inserir: 

O Lock-In Warrant está ligado ao desempenho do Activo Subjacente. O produto funciona da seguinte 
forma:  

Resgate na maturidade 

Os investidores podem participar desproporcionalmente (com alavancagem) no desenvolvimento 
positivo do Activo Subjacente com este Lock-In Warrant. Inversamente, os investidores também 
participam com alavancagem no desenvolvimento negativo do Activo Subjacente e suportam 
adicionalmente o risco de uma perda total de capital investido se o Nível de Referência Final for [igual 
ou inferior ao] [inferior ao] Strike.  

Em cada Data de Observação, o desempenho desde a Data de Avaliação Inicial é determinado. O 
desempenho positivo é tido em consideração de forma ilimitada e está bloqueado (locked-in) em etapas 
- o Desempenho Bloqueado (Locked) é a maior etapa alcançada pelo maior Fator de Desempenho 
observado em todas as Datas de Observação.  

Na Data de Liquidação, os investidores recebem como Montante em Numerário o produto de (a) 
Multiplicador, (b) o montante pelo qual o Nível de Referência Final (tendo em consideração a 
Performance Lock-In) excede o Strike e (c) o Fator de Participação. Devido à característica de lock-in 
deste Warrant, o Nível de Referência Final pode ser superior ao Nível de Referência do Ativo Subjacente 
na Data de Avaliação.] 

 

[Se o Título for um Top Rank Warrant (produto nº W26), inserir: 

[Este Top Rank Warrant é de capital [inserir percentagem]% protegido na maturidade. Garantia de 
capital significa que o reembolso na maturidade é prometido em [inserir percentagem] [% do] Nível de 
Referência Especificado. O reembolso, que não ocorrerá até à maturidade, não é garantido por terceiro, 
mas apenas assegurado pelo Emitente dependendo assim da capacidade do Emitente de cumprir com 
suas obrigações de pagamento.] 

O Top Rank Warrant está relacionado com o desempenho dos Constituintes do Cabaz. O produto 
funciona da seguinte forma: 

Reembolso na maturidade 

Os investidores podem participar de forma desproporcional (com alavancagem) no desenvolvimento 
positivo do Activo Subjacente com este Top Rank Warrant. [Inversamente, os investidores também 
participam com alavancagem no desenvolvimento negativo do Activo Subjacente e suportam 
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adicionalmente o risco de uma perda total do capital investido se o Desempenho Médio for [abaixo] 
[igual ou inferior a zero].] 

Os investidores receberão um Montante em Numerário na Data de Liquidação, que depende do 
desempenho dos Constituintes do Cabaz com Pior Desempenho nas Datas de Avaliação (com ou sem 
a proteção do capital, conforme especificado nos Termos do Produto) da seguinte forma: 

Os investidores receberão um montante igual ao produto de (i) o Nível de Referência Especificado; (ii) 
o Fator de Participação; e (iii) quanto maior (a) a soma do desempenho de um número especificado de 
Constituintes do Cabaz de classificação inferior mais uma Taxa Fixa de juros multiplicada por um 
Multiplicador especificado nos Termos do Produto; e (b) [zero] [inserir percentagem] [% de] [Nível de 
referência especificado] 

[Se o Título for a Reverse Convertible Note (Entrega Física) (produto nº N1), inserir: 

A Reverse Convertible Note está associado ao desempenho do Activo Subjacente. O funcionamento 
deste Note resulta de duas características fundamentais: 

1. Pagamentos do Cupão 

[[Inserir descrição do cupão com base na secção assinalada como “Definições gerais de cupão” no 
início do elemento C.15, se aplicável, ou inserir o seguinte:] 

A Note é [ de taxa fixa e paga um Cupão fixo na data de pagamento de juros do Cupão[s].]. [taxa variável 
e os investidores receberão pagamentos de cupão variável em cada uma das datas de pagamento de 
juros do Cupão durante o período de vigência. O montante destes pagamentos de cupão variável 
depende do desempenho de uma taxa de referência, [[adicionando [[subtraindo] uma margem igual a 
uma percentagem predeterminada, ].], O Cupão será, porém, um mínimo do Cupão mínimo. 

2.  Reembolso na data de vencimento 

a) Na Data de Liquidação os investidores receberão o montante nominal se o Nível de Referência 
Final for [igual ou superior] [superior] ao Preço de Exercício (Strike). 

b) Se o Nível de Referência Final for [inferior] [inferior ou igual] ao Preço de Exercício (Strike), os 
investidores receberão a proporção do Activo Subjacente com base no Multiplicador ou, se for o 
caso, activos especificados como sendo o Montante de Entrega Física e assim participam à razão 
de 1:1 no desempenho do Activo Subjacente com base no Preço de Exercício (Strike). Montantes 
fraccionais não são entregues, serão, sim, pagos na forma de um pagamento em Espécie 
correspondente na Moeda de Liquidação para cada Reverse Convertible Note. 

Os investidores arriscam uma possível perda de capital em troca de pagamentos de cupão acima da 
média.] 

 

[Se o Título for uma Reverse Convertible Note (Liquidação em Espécie) (produto nº N2), inserir: 

A Reverse Convertible Note está associado ao desempenho do Activo Subjacente. O funcionamento 
deste Note resulta de duas características fundamentais: 

1. Pagamentos do Cupão 

[[Inserir descrição do cupão com base na secção assinalada como “Definições gerais de cupão” no 
início do elemento C.15, se aplicável, ou inserir o seguinte:] 
[Inserir para taxa fixa ou para taxa variável: Este Note, pode ser de [taxa fixa e paga um Cupão fixo 
na[s] data[s] de pagamento de juros do Cupão. [taxa variável e os investidores receberão pagamentos 
de cupão variável em cada uma das datas de pagamento de juros do Cupão durante o período de 
vigência. O montante destes pagamentos de cupão variáveis depende do desempenho de uma taxa de 
referência, [ [adicionando [subtraindo] uma margem igual a uma percentagem predeterminada, ]]. 

[Inserir para taxa-fixa ou para taxa variável: Durante o período de vigência os investidores recebem 
pagamentos de cupão nas Datas de Pagamento de Cupão. A Note paga um Cupão fixo na[s] Data[s] 
de Pagamento de Cupão para o[s] seguinte[s] Período[s] de Cupão [inserir os Períodos de Cupão 
relevantes]. No[s] Período[s] de Cupão subsequentes, os investidores recebem [um] pagamento[s] de 
cupão [variável][variáveis] na[s] Data[s] de Pagamento de Cupão. O montante [deste] [destes] 
pagamento[s] de cupão [variável][variáveis] depende do desempenho da Taxa Referência 
[mais][menos] a Margem igual a uma percentagem predeterminada.  

[Cupão: 
[Relativamente [a cada][à] Data de Pagamento de Cupão [para cada Período 
de Cupão com início a ou após [inserir a respetiva Data Final de Período de 
Cupão ou Data de Emissão] mas com termo antes de [inserir a respetiva Data 
Final de Período de Cupão], [por cento por ano] [ ]]. 
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Relativamente [a cada][da] Data de Pagamento de Cupão [para cada Período 
de Cupão com início a ou após [inserir a respetiva Data Final de Período do 
Cupão]], [[ ] por cento por ano] [ ]* [e multiplicado] por [ ].] 

O Cupão será, porém, [um mínimo do Cupão Mínimo] [e] [um máximo do Cupão Máximo]. 

2.  Reembolso na data de vencimento 

a) Na Data de Liquidação os investidores receberão o montante nominal se o Nível de Referência 
Final for [igual ou superior] [superior] a Preço de Exercício (Strike). 

b) Se o Nível de Referência Final for [inferior] [inferior ou igual] ao Preço de Exercício (Strike), os 
investidores receberão um Montante em Numerário igual ao Nível de Referência Final 
contabilizando o Multiplicador, e participam à razão de 1:1 no desempenho do Activo Subjacente 
com base no Preço de Exercício (Strike). 

Os investidores arriscam uma possível perda de capital em troca de pagamentos de cupão acima da 
média.] 

 

[Se o Título for um Barrier Reverse Convertible Note (Physical Delivery) (produto nº N3), inserir: 

A Barrier Reverse Convertible Note está associado ao desempenho do Activo Subjacente. O 
funcionamento deste Note resulta das seguintes características essenciais: 

1. Pagamentos do Cupão 

[[Inserir descrição do cupão com base na secção assinalada como “Definições gerais de cupão” no 
início do elemento C.15, se aplicável, ou inserir o seguinte:] 

Este Note, pode ser de [taxa fixa e paga um Cupão fixo na[s] data[s] de pagamento de juros do Cupão. 
[taxa variável e os investidores recebem pagamentos de cupão variável dos Juros do Cupão em cada 
uma das datas de pagamento de juros do Cupão durante o período de vigência.] O montante destes 
pagamentos de cupão variável depende do desempenho de uma taxa de referência, [ [adicionando 
[subtraindo] uma margem igual a uma percentagem predeterminada, ].] 

O Cupão será, porém, um mínimo do Cupão mínimo. 

2. [ Reembolso antecipado 

Será feito um controlo a esta Note a cada Data de Observação para ver se o Nível de Referência do 
Activo Subjacente é [igual ou superior] [superior] ao Preço de Exercício (Strike). Se for, o Note será 
resgatado antecipadamente pelo valor do [Montante Nominal]  [acrescido de [inserir a respectiva 
percentagem especificada] do Montante Nominal]]. 

3. ] Reembolso na data de vencimento, [sujeito a  Reembolso antecipado  

a) Na Data de Liquidação, os investidores receberão o montante nominal se o Nível de Referência 
Final for [igual ou superior] [superior] ao Preço de Exercício (Strike) ou se o Nível de Referência 
Final for [inferior] [inferior ou igual] ao Preço de Exercício (Strike), mas o Activo Subjacente não 
[atingir ou ficar aquém] [ficar abaixo] da Barreira em qualquer momento do período de vigência. 

b) Se o Nível de Referência Final for [inferior] [inferior ou igual] ao Preço de Exercício (Strike) e o Activo 
Subjacente tiver [atingido ou ficado aquém] [ficado abaixo] da Barreira em pelo menos um momento 
durante o período de vigência, os investidores receberão o Activo Subjacente com base no 
Multiplicador ou, se for o caso, activos especificados como sendo o Montante de Entrega Física e 
assim participam à razão de 1:1 no desempenho do Activo Subjacente com base no Preço de 
Exercício (Strike). Montantes fraccionais não são entregues, serão, sim, pagos na forma de um 
pagamento em Espécie correspondente na Moeda de Liquidação para cada Barrier Reverse 
Convertible Note. 

Os investidores arriscam uma possível perda de capital em troca de pagamentos de cupão acima da 
média.] 

 

[Se o Título for uma Barrier Reverse Convertible Note (Liquidação em Espécie) (produto nº N4), 
inserir: 
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A Barrier Reverse Convertible Note está associado ao desempenho do Activo Subjacente. O 
funcionamento deste Note resulta das seguintes características essenciais: 

1. Pagamentos do Cupão 

[[Inserir descrição do cupão com base na secção assinalada como “Definições gerais de cupão” no 
início do elemento C.15, se aplicável, ou inserir o seguinte:] 

Esta Note, pode ser de taxa fixa e paga um Cupão fixo na[s] data[s] de pagamento de juros do Cupão].]. 
[taxa variável e os investidores receberão pagamentos de cupão variável dos Juros do Cupão em cada 
uma das datas de pagamento de juros do Cupão durante o período de vigência. O montante destes 
pagamentos de cupão variável dos Juros do Cupão depende do desempenho de uma taxa de 
referência, [ [adicionando] [subtraindo] uma margem igual a uma percentagem predeterminada.].]  

O Cupão será, porém, um mínimo do Cupão mínimo.]] 

2. [ Reembolso antecipado 

Será feito um controlo a este Note a cada Data de Observação para ver se o Nível de Referência do 
Activo Subjacente é [igual ou superior] [superior] ao Preço de Exercício (Strike). Se for, o Note será 
resgatado antecipadamente pelo valor do [Montante Nominal] [acrescido de [inserir a respectiva 
percentagem especificada] do Montante Nominal]]. 

3. ] Reembolso na data de vencimento[, sujeito a Reembolso antecipado ] 

a) Na Data de Liquidação, os investidores receberão o montante nominal se o Nível de Referência 
Final for [igual ou superior] [superior] ao Preço de Exercício (Strike) ou se o Nível de Referência 
Final for [inferior] [inferior ou igual] ao Preço de Exercício (Strike), mas o Activo Subjacente não 
[atingir ou ficar aquém] [ficar abaixo] da Barreira em qualquer momento do período de vigência. 

b) Se o Nível de Referência Final for [inferior] [inferior ou igual] ao Preço de Exercício (Strike) e o Activo 
Subjacente tiver [atingido ou ficado aquém] [ficado abaixo] da Barreira em pelo menos um momento 
durante o período de vigência, os investidores receberão um Montante em Numerário igual ao Nível 
de Referência Final contabilizando o Multiplicador, e assim participam à razão de 1:1 no 
desempenho do Activo Subjacente com base no Preço de Exercício (Strike). 

Os investidores arriscam uma possível perda de capital em troca de pagamentos de cupão acima da 
média.] 

 

[Se o Título for uma Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note (Entrega Física) (produto 
nº N5), inserir: 

A Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note está associado ao desempenho dos Constituintes 
do Cabaz. O funcionamento deste Note resulta das seguintes características essenciais: 

1. Pagamentos do Cupão 

[[Inserir descrição do cupão com base na secção assinalada como “Definições gerais de cupão” no 
início do elemento C.15, se aplicável, ou inserir o seguinte:] 

Este Note, pode ser de taxa fixa e paga um Cupão fixo na[s] data[s] de pagamento de juros do Cupão.]. 
[taxa variável e os investidores receberão pagamentos de cupão variável dos Juros do Cupão em cada 
uma das datas de pagamento de juros do Cupão durante o período de vigência. O montante destes 
pagamentos de cupão variável depende do desempenho de uma taxa de referência, [adicionando] 
[subtraindo] uma margem igual a uma percentagem predeterminada,  

O Cupão será, porém, um mínimo do Cupão mínimo. 

2. [ Reembolso antecipado 

Será feito um controlo a este Note a cada Data de Observação para ver se o Nível de Referência de 
cada Elemento do cabaz é [igual ou superior] [superior] ao Preço de Exercício (Strike) respectivo. Se 
for, o Note será resgatado antecipadamente pelo valor do [Montante Nominal] [acrescido de [inserir a 
respectiva percentagem especificada] do Montante Nominal]]. 

3. ] Reembolso na data de vencimento[, sujeito a  Reembolso antecipado  

a) Na Data de Liquidação, os investidores receberão o montante nominal se o Nível de Referência 
Final de cada Elemento do cabaz for [igual ou superior] [superior] ao Preço de Exercício (Strike) 
respectivo ou se o Nível de Referência Final de pelo menos um dos Constituintes do Cabaz for 
[inferior] [inferior ou igual] ao Preço de Exercício (Strike) respectivo, mas é necessário que nenhum 
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Elemento do Cabaz tenha [atingido ou ficado aquém] [ficado aquém] da Barreira respectiva em 
qualquer momento do período de vigência. 

b) Se o Nível de Referência Final de pelo menos um dos Constituintes do Cabaz for [inferior] [inferior 
ou igual] ao Preço de Exercício (Strike) respectivo e pelo menos um dos Constituintes do Cabaz 
tiver sido transaccionado a um valor [igual ou inferior] [inferior] ao da Barreira respectiva pelo menos 
uma vez durante o período de vigência, os investidores poderão receber, com base no Multiplicador, 
o Elemento do cabaz que, com base no Preço de Exercício (Strike) respectivo no vencimento do 
Note, tem o pior desempenho de todos os Constituintes do Cabaz ou poderá receber os activos 
especificados como sendo o Montante de Entrega Física; assim os investidores participam à razão 
de 1:1 no desempenho deste Elemento do cabaz com base no Preço de Exercício (Strike) deste 
Elemento do cabaz. Montantes fraccionais não são entregues, serão, sim, pagos na forma de um 
pagamento em Espécie correspondente na Moeda de Liquidação para cada Barrier Reverse 
Convertible Worst of Basket Note. 

Os investidores arriscam uma possível perda de capital em troca de pagamentos de cupão acima da 
média.] 

 

[Se o Título for uma Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note (Liquidação em Espécie) 
(produto nº N6), inserir: 

A Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note está associado ao desempenho dos Constituintes 
do Cabaz. O funcionamento deste Note resulta das seguintes características essenciais: 

1. Pagamentos do Cupão 

[[Inserir descrição do cupão com base na secção assinalada como “Definições gerais de cupão” no 
início do elemento C.15, se aplicável, ou inserir o seguinte:] 

Este Note, pode ser de [taxa fixa e paga um Cupão fixo na[s] data[s] de pagamento de juros do Cupão].] 
[variável e os investidores receberão pagamentos de cupão variável em cada uma das datas de 
pagamento de juros do Cupão durante o período de vigência. O montante destes pagamentos de cupão 
variável dos Juros do Cupão depende do desempenho de uma taxa de referência, [adicionando] 
[subtraindo] uma margem igual a uma percentagem predeterminada,  

Se especificado nas Condições definitivas aplicáveis, o Cupão será, porém um mínimo do Cupão 
mínimo. 

2. [ Reembolso antecipado 

Será feito um controlo a este Note a cada Data de Observação para ver se o Nível de Referência de 
cada Elemento do cabaz é [igual ou superior] [superior] ao Preço de Exercício (Strike) respectivo. Se 
for, o Note será resgatado antecipadamente pelo valor do [Montante Nominal] [acrescido de [inserir a 
respectiva percentagem especificada] do Montante Nominal]]. 

3. ] Reembolso na data de vencimento[, sujeito a  Reembolso antecipado  

a) Na Data de Liquidação, os investidores receberão o montante nominal se o Nível de Referência 
Final de cada Elemento do cabaz for [igual ou inferior] [inferior] ao Preço de Exercício (Strike) 
respectivo ou se o Nível de Referência Final de pelo menos um dos Constituintes do Cabaz for 
[inferior] [inferior ou igual] ao Preço de Exercício (Strike) respectivo, mas é necessário que nenhum 
Elemento do Cabaz tenha [atingido ou ficado aquém] [ter ficado aquém] da Barreira respectiva 
durante o período de vigência. 

b) Se o Nível de Referência Final de pelo menos um dos Constituintes do Cabaz for inferior ao Preço 
de Exercício (Strike) respectivo e pelo menos um dos Constituintes do Cabaz tiver sido 
transaccionado a um valor igual ou inferior ao da Barreira respectiva pelo menos uma vez durante 
o período de vigência, os investidores receberão, com base no Multiplicador, um Montante em 
Numerário igual ao Nível de Referência Final do Elemento do cabaz que, com base no Preço de 
Exercício (Strike) respectivo no vencimento da Note, tem o pior desempenho de todos os 
Constituintes do Cabaz e participam à razão de 1:1 no desempenho deste Elemento do cabaz. 

Os investidores arriscam uma possível perda de capital em troca de pagamentos de cupão acima da 
média.] 

 

[Se o Título for uma Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note with Participation  (Entrega 
Fìsica) (produto n.º N7), inserir: 

O Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note com participação está associado ao desempenho 
dos Constituintes do Cabaz. O funcionamento deste produto depende de duas características 
fundamentais: 

1. Pagamentos do Cupão 
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[[Inserir descrição do cupão com base na secção assinalada como “Definições gerais de cupão” no 
início do elemento C.15, se aplicável, ou inserir o seguinte:] 

Esta Note é de [taxa fixa e paga um Cupão fixo na[s] Data[s] de Pagamento do Cupão]. ] [taxa variável 
e os investidores recebem pagamentos do cupão variável em cada Data de Pagamento do Cupão 
durante o período de vigência. O valor destes pagamentos de cupão variável depende do desempenho 
de uma Taxa de Referência, [mais] [menos] uma Margem igual a uma percentagem pré-determinada].] 

O Cupão será, contudo, um mínimo do Cupão Mínimo. Se especificado nas Condições Definitivas 
aplicáveis, o Cupão será, porém, um mínimo do Cupão Mínimo. 

2.  Reembolso na data de vencimento 

a) Se nenhum dos Constituintes do Cabaz negociou ao [nível ou abaixo] [abaixo] da respectiva 
Barreira durante o período de vigência, os investidores recebem um Montante em Numerário na 
Data de Liquidação, cujo valor depende do desempenho médio dos Constituintes do Cabaz 
(participação 1:1). Contudo, os investidores recebem, pelo menos, o Montante Nominal. 

b) Se o Nível de Referência Final de todos os Constituintes do Cabaz estiver [acima] [acima ou igual] 
do respectivo Preço de Exercício (Strike), mas, pelo menos, um Elemento do Cabaz negociou [ao 
nível ou abaixo] [abaixo] da respectiva Barreira durante o período de vigência, os investidores 
recebem o Montante Nominal. 

c) Se o Nível de Referência Final de um Elemento do Cabaz, pelo menos, for inferior ao respectivo 
Preço de Exercício (Strike) e, pelo menos, um Elemento do Cabaz negociou ao nível ou abaixo da 
respectiva Barreira pelo menos uma vez durante o período de vigência, os investidores recebem, 
com base no Multiplicador, o Elemento do Cabaz que, com base no respectivo Preço de Exercício 
(Strike) na data de vencimento da Note, apresenta o pior desempenho de todos os Constituintes do 
Cabaz, ou recebem os activos especificados no Montante de Entrega Física; assim, os investidores 
participam à razão de 1:1 no desempenho deste Elemento do Cabaz com base no Preço de 
Exercício (Strike) deste Elemento do Cabaz. Os montantes fraccionados não são entregues, mas 
são pagos sob a forma de um pagamento em Espécie na moeda de pagamento correspondente a 
cada Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note with Participation. 

Os investidores arriscam uma possível perda de capital em troca de pagamentos de cupão acima da 
média.] 

 

 

[Se o Título for uma Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note with Participation 
(Liquidação em Espécie) (produto n.º N8), inserir: 

A Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note with Participation está associado ao desempenho 
dos Constituintes do Cabaz. O funcionamento deste produto depende de duas características 
fundamentais: 

1. Pagamentos do Cupão 

[[Inserir descrição do cupão com base na secção assinalada como “Definições gerais de cupão” no 
início do elemento C.15, se aplicável, ou inserir o seguinte:] 

Esta Note é de [taxa fixa e paga um Cupão fixo na[s] Data[s] de Pagamento do Cupão ou na Data de 
Pagamento dos Cupões].] [taxa variável e os investidores recebem pagamentos de cupão variável em 
cada Data de Pagamento do Cupão durante o período de vigência. O valor destes pagamentos de 
cupão variável depende do desempenho de uma Taxa de Referência, [mais] [menos] uma Margem igual 
a uma percentagem pré-determinada, 

O Cupão será, contudo, um mínimo do Cupão Mínimo. Se especificado nas Condições Definitivas 
aplicáveis, o Cupão será, porém, um mínimo do Cupão Mínimo. 

2. Reembolso na data de vencimento 

a) Se nenhum dos Constituintes do Cabaz negociou [ao nível ou abaixo] [abaixo] da respectiva 
Barreira durante o período de vigência, os investidores recebem um Montante em Numerário na 
Data de Liquidação, cujo valor depende do desempenho médio dos Constituintes do Cabaz 
(participação 1:1). Contudo, os investidores recebem, pelo menos, o Montante Nominal. 

b) Se o Nível de Referência Final de todos os Constituintes do Cabaz estiver [acima] [acima ou ao 
nível] do respectivo Preço de Exercício (Strike), mas, pelo menos, um Elemento do Cabaz negociou 
[ao nível ou abaixo] [abaixo] da respectiva Barreira durante o período de vigência, os investidores 
recebem o Montante Nominal. 

c) Se o Nível de Referência Final de um Elemento do Cabaz, pelo menos, for [inferior] [superior ou 
igual] ao respectivo Preço de Exercício (Strike) e, pelo menos, um Elemento do Cabaz negociou 
[ao nível ou abaixo] [abaixo] da respectiva Barreira pelo menos uma vez durante o período de 
vigência, os investidores recebem, com base no Multiplicador, um Montante em Numerário igual ao 
Nível de Referência Final do Elemento do Cabaz que, com base no respectivo Preço de Exercício 
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(Strike) na data de vencimento da Note, tem o pior desempenho de todos os Constituintes do Cabaz; 
assim os investidores participam à razão de 1:1 no desempenho deste Elemento do Cabaz. 

Os investidores arriscam uma possível perda de capital em troca de pagamentos de cupão acima da 
média.] 

 

Se o Título for uma Barrier Pro Reverse Convertible Note (Entrega Física) (produto nº N9), inserir: 

A Barrier Pro Reverse Convertible Note está associado ao desempenho do Activo Subjacente. O 
funcionamento deste Note resulta das seguintes características essenciais: 

1. Pagamentos do Cupão 

[[Inserir descrição do cupão com base na secção assinalada como “Definições gerais de cupão” no 
início do elemento C.15, se aplicável, ou inserir o seguinte:] 

Este Note, pode ser de [taxa fixa e paga um Cupão fixo na[s] data[s] de pagamento de juros do Cupão].]. 
Pode também ser de taxa variável e os investidores receberão pagamentos de cupão variável em cada 
uma das datas de pagamento de juros do Cupão durante o período de vigência. O montante destes 
pagamentos de cupão variável depende do desempenho de uma taxa de referência, [adicionando] 
[subtraindo] uma margem igual a uma percentagem predeterminada. 

 O Cupão será, contudo, um mínimo do Cupão Mínimo Se especificado nas Condições Definitivas 
aplicáveis, o Cupão será, porém, um mínimo do Cupão mínimo. 

2. [Reembolso antecipado 

Será feito um controlo a este Note a cada Data de Observação para ver se o preço ou nível do Activo 
Subjacente é [igual ou superior] [superior] ao Preço de Exercício (Strike). Se for, o Note será resgatado 
antecipadamente pelo valor do [Montante Nominal] [acrescido de [inserir a respectiva percentagem 
especificada] do Montante Nominal]]. 

3. ] Reembolso na data de vencimento[ sujeito a Reembolso antecipado  

a) Na Data de Liquidação, os investidores receberão o montante nominal se o Nível de Referência 
Final for [igual ou superior]  [superior] ao Preço de Exercício (Strike) ou se o Nível de Referência 
Final for [inferior] [inferior ou igual] ao Preço de Exercício (Strike), mas o Activo Subjacente não 
[atingir ou ficar aquém] [ficar abaixo] da Barreira durante o Período de Observação. 

b) Se o Nível de Referência Final for [inferior] [inferior ou igual] ao Preço de Exercício (Strike) e o Activo 
Subjacente tiver [atingido ou ficado aquém] [ficado abaixo] da Barreira em pelo menos um momento 
durante o Período de Observação, os investidores receberão o Activo Subjacente com base no 
Multiplicador ou, se for o caso, activos especificados como sendo o Montante de Entrega Física e 
assim participam à razão de 1:1 no desempenho do Activo Subjacente com base no Preço de 
Exercício (Strike). Montantes fraccionais não são entregues, serão, sim, pagos na forma de um 
pagamento em Espécie correspondente na Moeda de Liquidação para cada Barrier Pro Reverse 
Convertible Note. 

Os investidores arriscam uma possível perda de capital em troca de pagamentos de cupão acima da 
média.] 

 

[Se o Título for uma Barrier Pro Reverse Convertible Note (Liquidação em Espécie) (produto nº 
N10), inserir: 

A Barrier Pro Reverse Convertible Note está associado ao desempenho do Activo Subjacente. O 
funcionamento deste Note resulta das seguintes características essenciais: 

1. Pagamentos do Cupão 

[[Inserir descrição do cupão com base na secção assinalada como “Definições gerais de cupão” no 
início do elemento C.15, se aplicável, ou inserir o seguinte:] 

Este Note, pode ser de [taxa fixa e paga um Cupão fixo na[s] data[s] de pagamento de juros do Cupão].]. 
[taxa variável e os investidores receberão pagamentos de cupão variável em cada uma das datas de 
pagamento de juros do Cupão durante o período de vigência. O montante destes pagamentos de cupão 
variável depende do desempenho de uma taxa de referência, [ [adicionando] [subtraindo] uma margem 
igual a uma percentagem predeterminada].] 
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O Cupão será, contudo, um mínimo do Cupão Mínimo 

 especificado nas Condições Definitivas aplicáveis, o Cupão será, porém, um mínimo do Cupão mínimo. 

2. [Reembolso antecipado 

Será feito um controlo a este Note a cada Data de Observação para ver se o preço ou nível do Activo 
Subjacente é [igual ou superior] [superior] ao Preço de Exercício (Strike). Se for, o Note será resgatado 
antecipadamente pelo valor do [Montante Nominal] [acrescido de [inserir a respectiva percentagem 
especificada] do Montante Nominal]]. 

3. Reembolso na data de vencimento, sujeito a Reembolso antecipado  

a) Na Data de Liquidação, os investidores receberão o montante nominal se o Nível de Referência 
Final for [igual ou superior] [superior] ao Preço de Exercício (Strike) ou se o Nível de Referência 
Final for [inferior] [inferior ou igual] ao Preço de Exercício (Strike), mas o Activo Subjacente [não 
atingir ou ficar aquém] [ficar abaixo] da Barreira durante o Período de Observação. 

b) Se o Nível de Referência Final for [inferior] [inferior ou igual] ao Preço de Exercício (Strike) e o Activo 
Subjacente tiver [atingido ou ficado aquém] [ficado abaixo] da Barreira em pelo menos um momento 
durante o Período de Observação, os investidores receberão um Montante em Numerário igual ao 
Nível de Referência Final contabilizando o Multiplicador, e assim participam à razão de 1:1 no 
desempenho do Activo Subjacente com base no Preço de Exercício (Strike). 

Os investidores arriscam uma possível perda de capital em troca de pagamentos de cupão acima da 
média.] 

 

[Se o Título for uma Barrier Pro Reverse Convertible Worst of Basket Note (Entrega Física) 
(produto nº N11), inserir: 

A Barrier Pro Reverse Convertible Worst of Basket Note está associado ao desempenho dos 
Constituintes do Cabaz. O funcionamento deste Note resulta das seguintes características essenciais: 

1. Pagamentos do Cupão 

[[Inserir descrição do cupão com base na secção assinalada como “Definições gerais de cupão” no 
início do elemento C.15, se aplicável, ou inserir o seguinte:] 

Este Note, pode ser de [taxa fixa e paga um Cupão fixo na[s] data[s] de pagamento de juros do Cupão]. 
[taxa variável e os investidores receberão pagamentos de cupão variável em cada uma das datas de 
pagamento de juros do Cupão ou em cada uma das datas de pagamento do Cupão durante o período 
de vigência. O montante destes pagamentos de cupão variável depende do desempenho de uma taxa 
de referência, [adicionando] [subtraindo] uma margem igual a uma percentagem predeterminada].] Se 
especificado nas Condições Definitivas aplicáveis, o Cupão será, porém, um mínimo do Cupão mínimo. 

O Cupão será, contudo, um mínimo do Cupão Mínimo 

 

2. [Reembolso antecipado 

Será feito um controlo a este Note a cada Data de Observação para ver se o preço ou nível de cada 
Elemento do cabaz é [igual ou superior] [superior] ao Preço de Exercício (Strike) respectivo. Se for, o 
Note será resgatado antecipadamente pelo valor do [Montante Nominal] [acrescido de [inserir a 
respectiva percentagem especificada] do Montante Nominal]]. 

3. Reembolso na data de vencimento [, sujeito a Reembolso antecipado  

a) Na Data de Liquidação, os investidores receberão o montante nominal se o Nível de Referência 
Final de cada Elemento do cabaz for [igual ou superior] [superior] ao Preço de Exercício (Strike) 
respectivo ou se o Nível de Referência Final de pelo menos um dos Constituintes do Cabaz for 
[inferior] [inferior ou igual] ao Preço de Exercício (Strike) respectivo, mas é necessário que nenhum 
Elemento do Cabaz tenha [atingido ou ficado aquém] [ficado abaixo] da Barreira respectiva durante 
o Período de Observação. 

b) Se o Nível de Referência Final de pelo menos um dos Constituintes do Cabaz for [inferior] [inferior 
ou igual] ao Preço de Exercício (Strike) respectivo e pelo menos um dos Constituintes do Cabaz 
tiver sido transaccionado a um valor [igual ou inferior] [inferior] ao da Barreira respectiva pelo menos 
uma vez durante o Período de Observação, os investidores poderão receber, com base no 
Multiplicador, o Elemento do cabaz que, com base no Preço de Exercício (Strike) respectivo no 
vencimento do Note, tem o pior desempenho de todos os Constituintes do Cabaz ou poderá receber 
os activos especificados como sendo o Montante de Entrega Física; assim os investidores 
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participam à razão de 1:1 no desempenho deste Elemento do cabaz com base no Preço de 
Exercício (Strike) deste Elemento do cabaz. Montantes fraccionais não são entregues, serão, sim, 
pagos na forma de um pagamento em Espécie correspondente na Moeda de Liquidação para cada 
Barrier Pro Reverse Convertible Worst of Basket Note. 

Os investidores arriscam uma possível perda de capital em troca de pagamentos de cupão acima da 
média.] 

 

[Se o Título for uma Barrier Pro Reverse Convertible Worst of Basket Note (Liquidação em 
Espécie) (produto nº N12), inserir: 

A Barrier Pro Reverse Convertible Worst of Basket Note está associado ao desempenho dos 
Constituintes do Cabaz. O funcionamento deste Note resulta das seguintes características essenciais: 

1. Pagamentos do Cupão 

[Inserir descrição do cupão com base na secção assinalada como “Definições gerais de cupão” no início 
do elemento C.15, se aplicável, ou inserir o seguinte:] 

Esta Note, pode ser de [taxa fixa e paga um Cupão fixo na[s] data[s] de pagamento de juros do Cupão]. 
[taxa variável e os investidores receberão pagamentos de cupão variável em cada uma das Datas de 
Pagamento de Cupão ou em cada uma das Datas de Pagamento de Cupão durante o período de 
vigência. O montante destes pagamentos de cupão variável depende do desempenho de uma taxa de 
referência, [adicionando] [subtraindo] uma margem igual a uma percentagem pré-determinada].]  

 

O Cupão será, contudo, um mínimo do Cupão Mínimo 

2. [Reembolso antecipado 

Será feito um controlo a este Note a cada Data de Observação para ver se o preço ou nível de cada 
Elemento do cabaz é [igual ou superior] [superior] ao Preço de Exercício (Strike) respectivo (Evento de 
Reembolso). Se for, a Note será resgatado antecipadamente pelo valor do [Montante Nominal] 
[acrescido de [inserir a respectiva percentagem especificada] do Montante Nominal]]. 

3.] Reembolso na data de vencimento [, sujeito a Reembolso antecipado  

a) Na Data de Liquidação, os investidores receberão o montante nominal se o Nível de Referência 
Final de cada Elemento do cabaz for [igual ou superior] [superior] ao Preço de Exercício (Strike) 
respectivo ou se o Nível de Referência Final de pelo menos um dos Constituintes do Cabaz for 
[inferior] [inferior ou igual] ao Preço de Exercício (Strike) respectivo, mas é necessário que nenhum 
Elemento do Cabaz tenha [atingido ou ficado abaixo] [ficado abaixo] da Barreira respectiva [em 
qualquer data] [durante o Período de Observação] [na Data de Avaliação]. 

b) Se o Nível de Referência Final de pelo menos um dos Constituintes do Cabaz for [inferior] [inferior 
ou igual] ao Preço de Exercício (Strike) respectivo e pelo menos um dos Constituintes do Cabaz 
tiver sido transaccionado a um valor [igual ou inferior] [inferior] ao da Barreira respectiva [pelo menos 
uma vez] durante o Período de Observação [na Data de Avaliação], os investidores receberão, com 
base no Multiplicador, um Montante em Numerário igual ao Nível de Referência Final do Elemento 
do cabaz que, com base no Preço de Exercício (Strike) respectivo no vencimento do Note, tem o 
pior desempenho de todos os Constituintes do Cabaz e participam à razão de 1:1 no desempenho 
deste Elemento do cabaz. 

Os investidores arriscam uma possível perda de capital em troca de pagamentos de cupão acima da 
média.] 

[Se o Título for uma Easy Reverse Convertible Note (Entrega Física) (produto nº N13), inserir: 

A Easy Reverse Convertible Note está associado ao desempenho do Activo Subjacente. O 
funcionamento deste Note resulta das seguintes características essenciais: 

1. Pagamentos do Cupão 

[Inserir descrição do cupão com base na secção assinalada como “Definições gerais de cupão” no início 
do elemento C.15, se aplicável, ou inserir o seguinte:] 

Esta Note, pode ser de [taxa fixa e paga um Cupão fixo na[s] Data[s] de Pagamento de juros do Cupão]. 
[taxa variável e os investidores receberão pagamentos de cupão variável em cada uma das Datas de 
Pagamento de Cupão ou em cada uma das Datas de Pagamento de Cupão durante o período de 
vigência. O montante destes pagamentos de cupão variável depende do desempenho de uma taxa de 
referência, [adicionando] [subtraindo] uma margem igual a uma percentagem predeterminada].]  

O Cupão será, contudo, um mínimo do Cupão Mínimo 

2. [Reembolso antecipado 
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Será feito um controlo a este Note a cada Data de Observação para ver se o preço ou nível de cada 
Elemento do cabaz é [igual ou superior] [superior] ao Preço de Exercício (Strike) respectivo. Se for, o 
Note será resgatado antecipadamente pelo valor do [Montante Nominal] [acrescido de [inserir a 
respectiva percentagem especificada] do Montante Nominal]. 

3.] Reembolso na data de vencimento [, sujeito a Reembolso antecipado  

a) Na Data de Liquidação os investidores receberão o montante nominal se o Nível de Referência 
Final for [superior] [igual ou superior] à Barreira. 

b) Se o Nível de Referência Final for [igual ou inferior] [inferior] à Barreira, os investidores receberão 
o Activo Subjacente com base no Multiplicador ou, se for o caso, activos especificados como sendo 
o Montante de Entrega Física e assim participam à razão de 1:1 no desempenho do Activo 
Subjacente com base no Preço de Exercício (Strike). Montantes fraccionais não são entregues, 
serão, sim, pagos na forma de um pagamento em Espécie correspondente na Moeda de Liquidação 
para cada Easy Reverse Convertible Note. 

Os investidores arriscam uma possível perda de capital em troca de pagamentos de cupão acima da 
média.] 

 

[Se o Título for uma Easy Reverse Convertible Note (Liquidação em Espécie) (produto nº N14), 
inserir: 

A Easy Reverse Convertible Note está associado ao desempenho do Activo Subjacente. O 
funcionamento deste Note resulta das seguintes características essenciais: 

1. Pagamentos de Cupão 

[Inserir descrição do cupão com base na secção assinalada como “Definições gerais de cupão” no início 
do elemento C.15, se aplicável, ou inserir o seguinte:] 

Esta Note, pode ser de [taxa fixa e paga um Cupão fixo na[s] Data[s] de Pagamento de juros do Cupão]. 
[taxa variável e os investidores receberão pagamentos de cupão variável em cada uma das Datas de 
Pagamento de Cupão ou em cada uma das Datas de Pagamento de Cupão durante o período de 
vigência. O montante destes pagamentos de cupão variável depende do desempenho de uma taxa de 
referência, [adicionando] [subtraindo] uma margem igual a uma percentagem pré-determinada].]  

O Cupão será, contudo, um mínimo do Cupão Mínimo 

2. [Reembolso antecipado 

Será feito um controlo a este Note a cada Data de Observação para ver se o preço ou nível de cada 
Elemento do cabaz é [igual ou superior] [superior] ao Preço de Exercício (Strike) respectivo. Se for, o 
Note será resgatado antecipadamente pelo valor do [Montante Nominal] [acrescido de [inserir a 
respectiva percentagem especificada] do Montante Nominal]. 

3.] Reembolso na data de vencimento[, sujeito a Reembolso antecipado  

a) Na Data de Liquidação os investidores receberão o montante nominal se o Nível de Referência 
Final for [superior] [igual ou superior] à Barreira. 

b) Se o Nível de Referência Final for [igual ou inferior] [inferior] à Barreira, os investidores receberão 
um Montante em Numerário igual ao Nível de Referência Final contabilizando o Multiplicador, e 
participam à razão de 1:1 no desempenho do Activo Subjacente com base no Preço de Exercício 
(Strike). 

Os investidores arriscam uma possível perda de capital em troca de pagamentos de cupão acima da 
média.] 

 

 [Se o Título for uma Easy Reverse Convertible Worst of Basket Note (Entrega Física) (produto n.º 
N15), inserir: 

A Easy Reverse Convertible Worst of Basket Note está associado ao desempenho dos Constituintes 
do Cabaz. A forma como esta Note funciona resulta das seguintes características principais: 

1. Pagamentos de Cupão 

[Inserir descrição do cupão com base na secção assinalada como “Definições gerais de cupão” no início 
do elemento C.15, se aplicável, ou inserir o seguinte:] 

Esta Note, pode ser de [taxa fixa e paga um Cupão fixo na[s] Data[s] de Pagamento de juros do Cupão]. 
[taxa variável e os investidores receberão pagamentos de cupão variável em cada uma das Datas de 
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Pagamento de Cupãoou em cada uma das Datas de Pagamento de Cupãodurante o período de 
vigência. O montante destes pagamentos de cupão variável depende do desempenho de uma Taxa de 
Referência, [adicionando] [subtraindo] uma margem igual a uma percentagem pré-determinada].]  

O Cupão será, contudo, um mínimo do Cupão Mínimo 

 

2. [Reembolso antecipado 

Será feito um controlo a este Note a cada Data de Observação para ver se o preço ou nível de cada 
Constituinte do Cabaz é [igual ou superior] [superior] ao Preço de Exercício (Strike) respectivo. Se for, 
o Note será resgatado antecipadamente pelo valor do [Montante Nominal] [acrescido de [inserir a 
respectiva percentagem especificada] do Montante Nominal]. 

3.] Reembolso na data de vencimento[, sujeito a Reembolso antecipado  

a) Na Data de Liquidação os investidores receberão o montante nominal se o Nível de Referência 
Final for [superior] [igual ou superior] à Barreira. 

b) Se o Nível de Referência Final for [igual ou inferior] [inferior] ao Preço de Exercício (Strike), os 
investidores receberão o Activo Subjacente com base no Multiplicador ou, se for o caso, activos 
especificados como sendo o Montante de Entrega Física e assim participam à razão de 1:1 no 
desempenho do Activo Subjacente com base no Preço de Exercício (Strike). Montantes fraccionais 
não são entregues, serão, sim, pagos na forma de um pagamento em Espécie correspondente na 
Moeda de Liquidação para cada Pior Easy Reverse Convertible Note. 

Os investidores arriscam uma possível perda de capital em troca de pagamentos de cupão acima da 
média.] 

[Se o Título for uma Easy Reverse Convertible Worst of Basket Note (Liquidação em Espécie) 
(produto n.º N16), inserir: 

A Easy Reverse Convertible Worst of Basket Note está associado ao desempenho dos Constituintes 
do Cabaz. A forma como este Note funciona resulta das seguintes características principais: 

1. Pagamentos de Cupão 

[Inserir descrição do cupão com base na secção assinalada como “Definições gerais de cupão” no início 
do elemento C.15, se aplicável, ou inserir o seguinte:] 

Esta Note, pode ser de [taxa fixa e paga um Cupão fixo na[s] Data[s] de Pagamento de juros do Cupão]. 
[taxa variável e os investidores receberão pagamentos de cupão variável em cada uma das Datas de 
Pagamento de Cupão ou em cada uma das Datas de Pagamento de Cupão durante o período de 
vigência. O montante destes pagamentos de cupão depende do desempenho de uma taxa de 
referência, [adicionando] [subtraindo] uma margem igual a uma percentagem pré-determinada].]  

[O Cupão será, contudo, um mínimo do Cupão Mínimo.]] 

 

2. [Reembolso antecipado 

Será feito um controlo a este Note a cada Data de Observação para ver se o preço ou nível de cada 
Elemento do cabaz é [igual ou superior] [superior] ao Preço de Exercício (Strike) respectivo. Se for, o 
Note será resgatado antecipadamente pelo valor do [Montante Nominal] [acrescido de [inserir a 
respectiva percentagem especificada] do Montante Nominal]. 

3.] Reembolso na data de vencimento[, sujeito a Reembolso antecipado  

a) Na Data de Liquidação os investidores receberão o montante nominal se o Nível de Referência 
Final for [superior] [igual ou superior] à Barreira. 

b) Se o Nível de Referência Final de, pelo menos, um elemento do cabaz estiver [ao nível ou abaixo] 
[abaixo] da barreira respectiva, os investidores recebem, com base no multiplicador, um Montante 
em Numerário igual ao Nível de Referência Final do elemento do cabaz que, com base no respectivo 
Preço de Exercício (Strike) na data de vencimento do Note, tiver o pior desempenho de todos os 
Constituintes do Cabaz e participam à razão de 1:1 no desempenho deste elemento do cabaz. 

Os investidores arriscam uma possível perda de capital em troca de pagamentos de cupão acima da 
média.] 

 

[Se o Título for uma Worst of Basket Autocallable Note (produto n.º N17), inserir: 

A Worst of Basket Autocallable Note está ligado ao desempenho dos Constituintes do Cabaz. O modo 
como a Note funciona resulta das seguintes características principais: 
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1. Pagamentos de Cupão 

[Inserir descrição do cupão com base na secção assinalada como “Definições gerais de cupão” no início 
do elemento C.15, se aplicável, ou inserir o seguinte:] 

O Montante de Cupão pagável num Data de Pagamento de Cupão depende do Nível de Referência de 
fecho dos Constituintes do Cabaz na Data de Observação de Cupão imediatamente antecedente. 

a) Se nenhum Evento de Barreira de Cupão [em relação a qualquer Constituinte do Cabaz] tiver 
ocorrido numa Data de Observação de Cupão, os investidores receberão o Montante de Cupão 
igual a [inserir o seguinte se o Montante do Cupão for o mesmo em cada Data de Pagamento do 
Cupão] [ ] por cento do Montante Nominal (Pagamento de Cupão) na Data de Pagamento de 
Cupão seguinte] [se o Montante do Cupão não for o mesmo para cada Data de Pagamento do 
Cupão, inserir o valor para cada Data de Pagamento do Cupão]],; 

b) Se tiver ocorrido um Evento de Barreira de Cupão [em relação a qualquer Constituinte do Cabaz] 
numa Data de Observação de Cupão, [o Montante de Cupão será zero e nenhum pagamento de 
cupão será feito na Data de Pagamento de Cupão seguinte] [os investidores receberão o 
Montante do Cupão igual a [inserir o seguinte se o Montante do Cupão for igual em cada Data de 
Pagamento do Cupão] [[ ] por cento do Montante Nominal na Data de Pagamento de Cupão 
seguinte] [se o Montante do Cupão Mínimo não for o mesmo para cada Data de Pagamento do 
Cupão, inserir o valor para cada Data de Pagamento do Cupão]], . 

Um Evento de Barreira de Cupão ocorrerá numa Data de Observação de Cupão se o Nível de 
Referência oficial de fecho de pelo menos um dos Constituintes do Cabaz, na Data de Observação de 
Cupão, for [inferior] [igual ou inferior] à Barreira de Cupão desse Constituinte do Cabaz [em tal Data de 
Observação do Cupão]. 

2. [Reembolso antecipado 

Será feito um controlo a este Note a cada Data de Observação para ver se o preço ou nível de cada 
Elemento do cabaz é [igual ou superior] [superior] ao Preço de Exercício (Strike) respectivo. Se for, o 
Note será resgatado antecipadamente pelo valor do [Montante Nominal] [acrescido de [inserir a 
respectiva percentagem especificada] do Montante Nominal]. 

3.] Reembolso na data de vencimento[, sujeito a Reembolso antecipado  

a) Na Data de Liquidação os investidores recebem o Montante Nominal se o Nível de Referência 
Final de todos os Constituintes do Cabaz for [igual ou superior] [superior] à Barreira do respectivo 
Constituinte do Cabaz; ou 

b) Se o Nível de Referência Final de pelo menos um Constituinte do Cabaz for [inferior] [igual ou 
inferior] à respectiva Barreira, os investidores receberão um Montante em Numerário igual ao 
produto de (i) o Montante Nominal e (ii) o quociente do Nível de Referência Final do Constituinte 
do Cabaz com pior desempenho dividido pelo respectivo Nível de Referência Inicial. O 
Desempenho de um Constituinte do Cabaz é determinado pelo quociente entre (A) a diferença 
entre o respectivo Nível de Referência Final e o respectivo Nível de Referência Inicial e (B) o 
respectivo Nível de Referência Inicial.] 

 

[Se o Título for uma Worst of Basket Callable Note (produto n.º N18), inserir: 

A Worst of Basket Callable Note está ligado ao desempenho dos Constituintes do Cabaz. O modo como 
a Note funciona resulta das seguintes características principais: 

1. Pagamentos de Cupão 

[Inserir descrição do cupão com base na secção assinalada como “Definições gerais de cupão” no início 
do elemento C.15, se aplicável, ou inserir o seguinte:] 

O Montante de Cupão pagável numa Data de Pagamento de Cupão depende do [valor] ou [preço] ou 
[nível] oficial de fecho dos Constituintes do Cabaz durante o Período de Observação de Cupão e na 
Data de Referência do Período de Cupão referente a esse Período de Observação de Cupão. 

Em relação a um Período de Observação de Cupão e à Data de Referência de Período de Cupão 
referente a esse Período de Observação de Cupão (tal como estabelecido na tabela infra): 

a) Se nenhum Evento de Barreira de Cupão tiver ocorrido, os investidores receberão o Montante de 
Cupão igual a [ ] por cento do Montante Nominal  na Data de Pagamento de Cupão seguinte; 

b) Se tiver ocorrido um Evento de Barreira de Cupão, o Montante de Cupão será zero e nenhum 
pagamento de cupão será feito na Data de Pagamento de Cupão seguinte. 

Em relação a um Constituinte do Cabaz, cada Data de Observação de Cupão que caia dentro de um 
Período de Observação de Cupão e a Data de Referência do Período de Cupão referente a esse 
Período de Observação de Cupão, um Evento de Barreira de Cupão terá ocorrido se o Montante de 
Determinação de Barreira desse Constituinte do Cabaz [a qualquer momento] nessa Data de 
Observação de Cupão ou [a qualquer momento] nessa Data de Referência do Período de Cupão seja 
[igual ou inferior] [inferior] à Barreira de Cupão referente a esse Constituinte do Cabaz. 
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Barreira de Cupão: em relação a [cada Constituinte do Cabaz, [a inserir*]] 

[inserir nome do Constituinte do Cabaz], [a inserir*]; [e] 

[inserir nome do Constituinte do Cabaz], [a inserir*]; [repetir consoante necessário] 

 

Período de Observação de Cupão Data de Referência de Período de 
Cupão 

Desde [e incluindo] [mas excluindo] 
[inserir data] até [e incluindo] [mas 
excluindo] [inserir data] 

[inserir data] 

Desde [e incluindo] [mas excluindo] 
[inserir data] até [e incluindo] [mas 
excluindo] [inserir data] [repetir 
consoante necessário] 

 

[inserir data] [repetir consoante 
necessário] 

 

2. Direito de Reembolso Antecipado do Emitente  

O Emitente poderá reembolsar as Notes, dando pré-aviso aos titulares das Notes, em qualquer Data 
de Pagamento de Cupão. Caso o Emitente exerça esse direito, as Notes serão reembolsadas 
antecipadamente a [inserir montante] % do respectivo Montante Nominal na Data de Pagamento de 
Cupão relevante (Data de Reembolso), o qual será pago juntamente com o Montante de Cupão (caso 
seja devido). 

Se os Títulos forem reembolsados na sequência do exercício do Direito de Reembolso Antecipado do 
Emitente, o Montante de Cupão será pagável na Data de Pagamento de Cupão que coincida com a 
Data de Reembolso (e mais nenhum Montante de Cupão será pagável em Datas de Pagamento de 
Cupão posteriores a essa Data de Reembolso). 

3.] [Reembolso na maturidade[, sujeito ao Direito de Reembolso Antecipado do Emitente 

a) Na Data de Liquidação, os investidores receberão o Montante Nominal caso o Montante de 
Determinação de Barreira de todos os Constituintes do Cabaz em cada Data de Observação 
durante o Período de Observação e na Data de Avaliação for [igual ou superior] [superior] à 
respectiva Barreira; ou 

b) Caso o Montante de Determinação de Barreira de pelo menos um Constituinte do Cabaz em 
qualquer Data de Observação durante o Período de Observação ou na Data de Avaliação seja 
[inferior] [igual ou inferior] à respectiva Barreira, os investidores receberão um Montante em 
Numerário equivalente ao produto entre (i) o Montante Nominal e (ii) o menor de (A) um e (B) o 
quociente entre o Nível de Referência Final do Constituinte do Cabaz com pior desempenho 
dividido pelo Nível de Referência Inicial. 

[O Desempenho de um Constituinte do Cabaz é determinado pelo quociente entre (i) o respectivo Nível 
de Referência Final e (ii) o respectivo Nível de Referência Inicial.]] 

do Cupão na data de pagamento do Cupão ou na data de pagamento dos cupões.]  

C.18 Descrição de 
como se 
processa o 
reembolso dos 
Títulos 
derivados. 

[Se o Título for uma Rolling Lock In plus Note (produto n.º N29), inserir: 

A Rolling Lock In plus Note tem 100% do capital protegido na data de vencimento. A protecção do 
capital significa que o reembolso na data de vencimento está garantido ao valor nominal. O reembolso, 
que não poderá ser efectuado antes da data de vencimento, não está garantido por terceiros, mas 
apenas pelo Emitente e depende, por isso, da capacidade de o Emitente cumprir as suas obrigações 
de pagamento. 

Com o Rolling Lock In plus Note, os investidores podem participar no desempenho mensal do Activo 
Subjacente. Em cada data de avaliação mensal, é determinado o desempenho desde a data de 
avaliação imediatamente anterior. O desempenho negativo é sempre tido em conta sem limitações. O 
desempenho positivo é tido em conta até um máximo de [inserir número] por cento . Se o Nível de 
Referência estava [acima] [igual ou acima] do Nível de Referência Inicial data de avaliação 
imediatamente anterior. Caso contrário, o desempenho positivo, será tido em conta sem limitações. 

O desempenho assim determinado é multiplicado pelo desempenho em todas as datas de avaliação 
anteriores. Se o desempenho relevante determinado desta forma para uma dada data de avaliação 
estiver acima do ‘lock in step’ seguinte na série de ‘lock in steps’, então o valor mínimo na data de 
vencimento será igual a este ‘lock in step’ que tiver sido alcançado. 

O montante em numerário na data de vencimento é igual: 

a) ao valor nominal ou, se superior, 

b) ao valor mínimo determinado com base no ‘lock in step’ alcançado, ou, se superior, 
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c) ao valor determinado com base no produto do desempenho determinado nas datas de avaliação 
mensais. 

 

 

[Se o Título for uma Currency Note (produto n.º N31), inserir: 

A Currency Note está associado ao desempenho do Activo Subjacente. A forma como este Note 
funciona resulta de duas características principais: 

1. Pagamentos do Cupão 

A Currency Note tem [uma taxa fixa e paga um Cupão fixo na Data de Pagamento do Cupão[ões] [uma 
taxa variável e os investidores recebem pagamentos de cupão variável em cada Data de Pagamento 
do Cupão durante o período de vigência. O valor destes pagamentos do cupão depende do 
desempenho do Activo Subjacente. O nível da Taxa de juro é determinado numa Data de Observação 
do Cupão ajustando uma Taxa de juro pré-determinada ao desempenho do Activo Subjacente desde 
que o Currency Note foi emitida. Se o Nível de Referência do Activo Subjacente numa Data de 
Observação do Cupão estiver abaixo do seu Nível de Referência Inicial, a Taxa de juro para o período 
do Cupão relevante será superior à Taxa de juro pré-determinada. Pelo contrário, se o Nível de 
Referência do Activo Subjacente estiver abaixo do seu Nível de Referência Inicial numa Data de 
Observação do Cupão, a Taxa de juro para o período do Cupão relevante será inferior à Taxa de juro 
pré-especificada. Se o Nível de Referência do Activo Subjacente numa Data de Observação do Cupão 
for igual ao seu Nível de Referência Inicial, a Taxa de juro para o período do Cupão relevante será igual 
à Taxa de juro pré-determinada.]  

2. Reembolso na data de vencimento 

Os investidores recebem um Montante em Numerário na Data de Liquidação, o cujo valor dependerá 
do desempenho do Activo Subjacente. Se o Nível de Referência Final para o Activo Subjacente for 
inferior ao seu Nível de Referência Inicial, os investidores recebem um Montante em Numerário para 
cada Currency Note que seja superior ao valor nominal. Contudo, se o Nível de Referência Final para 
o Activo Subjacente for superior ao Nível de Referência Inicial, o montante em numerário será inferior 
ao valor nominal. Se o Nível de Referência Final para o Activo Subjacente for igual ao Nível de 
Referência inicial, o Montante em Numerário será igual ao valor nominal.] 

[Durante o período de vigência de vigência, os investidores não recebem qualquer rendimento corrente, 
como juros, por exemplo.] [Da mesma forma, os investidores] [Os investidores] não têm direito a 
qualquer reivindicação resultante do Activo Subjacente (por exemplo, direitos voto, dividendos).] 

 

[Se o Título for uma Autocallable Note (com reembolso a prestações) (produto n.º N32), inserir: 

A Autocallable Note (com reembolso a prestações) está associado ao desempenho dos Constituintes 
do Cabaz. A forma como este Note funciona resulta de duas características principais:  

1. Reembolso em prestações 

A Note será parcialmente reembolsado relativamente a uma parte do valor nominal através do 
pagamento do valor da prestação em Espécie na data de pagamento da prestação. Além disso, os 
investidores receberão um valor do Cupão calculado com base na parte do valor nominal devida nessa 
data.  

Sujeitas ao Reembolso antecipado, as Notes serão reembolsadas na data de vencimento: 

Se o Nível de Referência Final de qualquer elemento do cabaz for inferior à barreira relevante, os 
investidores recebem um montante igual ao produto da parte do valor nominal que não tenha sido ainda 
reembolsado na data de pagamento da prestação e o desempenho do elemento do cabaz com o 
desempenho mais baixo. Se o Nível de Referência Final de todos os Constituintes do Cabaz for [igual 
ou superior] [superior] à barreira relevante, os investidores recebem a parte do valor nominal que não 
tenha ainda sido reembolsada na data de pagamento da prestação.  

2. Reembolso antecipado   

Será efectuada uma verificação deste Autocallable Note (com reembolso das prestações) em cada Data 
de Observação, para averiguar se o preço ou o nível de cada Constituinte do Cabaz estiverem [ao nível 
ou acima] [acima] do respectivo Preço de Exercício (Strike). Se o preço ou nível de todos os 
Constituintes do Cabaz estiver [ao nível ou acima] [acima] do respectivo Preço de Exercício (Strike) a 
Note será reembolsado antecipadamente no seu Montante em Numerário Final. 

 

[Se o Título for uma Stability Note (produto n.º N33), inserir: 

A Stability Note está associado ao desempenho dos Activo Subjacente. A forma como este Note 
funciona resulta de duas características principais: 
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1. Pagamentos do Cupão 

A Note tem uma taxa variável e os investidores recebem pagamentos de cupão variável em cada Data 
de Pagamento de Cupão durante o período de vigência. O valor destes pagamentos de ccupão variável 
depende do desempenho da Taxa de Referência[, [mais] [menos] uma Margem igual a [inserir 
montante] por cento]. Se, todavia, em qualquer Data de Observação durante qualquer período do 
Cupão, o nível de desempenho diário do Activo Subjacente for inferior a [inserir montante] por cento], 
esse período do Cupão terminará nessa Data de Observação (exclusive) e esse período do Cupão 
será o período final do Cupão, não havendo mais períodos de cupões. 

2. Reembolso na data de vencimento 

Os investidores recebem um Montante em Numerário na Data de Liquidação, o valor do qual dependerá 
do desempenho do Activo Subjacente durante o período de vigência de vigência das Notes. Se, em 
qualquer Data de Observação durante o período de vigência de vigência das Notes, o nível de 
desempenho diário do Activo Subjacente for inferior a [inserir montante] por cento], os investidores 
recebem um Montante em Numerário calculado como sendo o produto de (a) o Montante Nominal e 
(b) a soma de (i) 100% e (ii) o produto de (A) [inserir montante] multiplicado por (B) a soma de [inserir 
montante] e o desempenho diário do Activo Subjacente, sujeito a um mínimo de zero e um máximo do 
valor nominal. Caso contrário, os investidores recebem um Montante em Numerário igual ao valor 
nominal. 

[Se o Título for uma Digital Variable Coupon Note (produto n.º N34.), Inserir:] 

O [Digital Variable Coupon Note] tem [100 [inserir número] % do capital garantido na maturidade. A 
garantia de capital significa que o reembolso na maturidade está garantido pelo [[inserir número]% do] 
Montante Nominal. O reembolso que não seja efectuado na maturidade não está garantido por uma 
parte terceira, mas apenas assegurado pelo Emitente e está, portanto, dependente da capacidade do 
Emitente para cumprir as suas obrigações de pagamento. 

Se um cupão é pago numa Data de Pagamento de Cupão, e a quantidade de tal cupão depende do 
[Nível de Referência do   Cabaz] [Valor do Nível de Referência Relevante do de[Activo Subjacente] 
[cada Constituinte do Cabaz]] na Data de Observação do Cupão caindo imediatamente antes da Data 
de Pagamento de Cupão. 

a) Se o [Valor do Nível de Referência Relevante do [Activo Subjacente]  [cada Constituinte do cabaz]] 
[Nível de Referência do Cabaz] estiverem [acima], [abaixo] [ouigual ao] Limite do Cupão numa Data de 
Observação do Cupão, um pagamento de cupão será feito na próxima Data de Pagamento de Cupão, 

b) Se o Valor do Nível de Referência Relevante [do Activo Subjacente  [cadaConstituinte do Cabaz]] 
[Nível de Referência do Cabaz] não estiver [acima], [abaixo] [ou igual ao ] Limite do Cupão numa Data 
de Observação do Cupão, um pagamento de cupão será feito na próxima Data de Pagamento de 
Cupão,  

 

Se um pagamento de cupão tiver se ser feito numa Data de Pagamento de Cupão, o valor de tal 
pagamento de cupão depende do desempenho do [Activo Subjacente] [Cabaz] na Data de Observação 
do Cupão no dia imediatamente anterior a tal Data de Pagamento de Cupão e se tal Data de 
Observação do Cupão for anterior ou posterior aos termos da [Digital Variable Coupon Note]. O 
montante do pagamento de cupão numa Data de Pagamento de Cupão será calculado como (a) o 
Montante Nominal, multiplicado por (b) O Factor de Participação multiplicado por (c) um dividido pelo 
Divisor do Cupão, e ainda multiplicada por (d) a diferença entre (x) [Valor do Nível de Referência 
relevante do Activo Subjacente] [O Nível de referência do Cabaz] na Data de Observação Cupão caindo 
imediatamente antes da Data de Pagamento de Cupão dividido pelo Nível de Referência Inicial do 
[Activo Subjacente] [Cabaz], menos (y) um.  

[O pagamento do cupão estará sujeito a um [máximo de [inserir montante] [e] [um mínimo de [inserir 
montante]]. O pagamento de cupão numa Data de Pagamento de Cupão será, assim, uma quantidade 
diferente de zero se o [Valor do Nível de Referência Relevante do Activo Subjacente] [Nível de 
Referência do Cabaz] na Data de Observação do Cupão caindo imediatamente antes da referida Data 
de Pagamento de Cupão estiver acima do Nível de Referência Inicial do [Activo Subjacente] [Cabaz], e 
será zero se não estiver. Além disso, o Divisor do Cupão pode ser diferente para cada Data de 
Observação do Cupão, e o Divisor do Cupão pode ser maior para Datas de Observação do Cupão 
posteriores, o que resultará numa redução proporcional superior dos pagamentos de cupão para as 
Data de Pagamento de Cupão que ocorram posteriormente. 

[Se o Título for uma Individual Cap Note (produto n.º N38.), Inserir:] 

[O Montante de Cupão em cada Data de Pagamento de Cupão será o produto do Nominal e da média 
[aritmética] [ponderada] do Desempenho Ajustado para tal Data de Pagamento de Cupão relativamente 
a cada Constituinte do Cabaz. O mais alto que cada Montante de Cupão poderá ser em cada Data de 
Pagamento de Cupão pode atingir é o produto do Desempenho Nominal e Fixo, mas poderá ser inferior 
e poderá mesmo ser zero. No pior cenário possível, não será pago qualquer Montante de Cupão durante 
a vigência do Individual Cap Note. Se tal ocorrer, ainda que o investidor receba o valor nominal de cada 
iIndividual Cap Note, o investidor não receberá qualquer montante para além desse.] 

[O Desempenho Ajustado numa Data de Pagamento de Cupão para um Constituinte do Cabaz 
corresponde a, se o Desempenho de cada Constituinte do Cabaz for [inferior] [inferior ou igual] ao Limte 
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de Cupão, um montante igual à média do Nível de Referência de cada Constituinte do Cabaz 
relativamente a todas ad Datas de Observação de Cupão relativamente a tal data de Pagamento de 
Cupão, ou, se o Desempenho de tal Constituinte do Cabaz for [superior] [superior ou igual] ao Limite 
do Cupão, o Desempenho Fixo.] 

[O Montante em Numerário será calculado como o produto do Nominal e o maior de [inserir 
percentagem] e a soma de um mais o Limiar Superior do Desempenho do Cabaz.] 

[O Limiar Superior do Desempenho do Cabaz será a soma, relativamente a cada Constituinte do Cabaz, 
do Desempenho Ajustado de Reembolso para cada Constituinte do Cabaz multiplicado pela 
ponderação de cada Constituinte do Cabaz. O Desempenho Ajustado de Reembolso para cada 
Constituinte do Cabaz corresponde a, se o Desempenho de Reemsbolso de tal Constituinte do Cabaz 
for [inferior] [inferior ou igual] ao Desempenho de Reembolso Fixo, ou se o Desempenho de Reembolso 
de tal Constituinte do Cabaz for [superior] [superior ou igual] ao Desempenho de Reembolso Fixo, o 
Desempenho de Reembolso Fixo. O Desempenho de Reembolso de tal Constituinte do Cabaz 
corresponde a (a) o Nível de Referência de tal Constituinte do Cabaz na Data de Avaliação dividido 
pelo Nível de Referência de tal Constituinte do Cabaz na Data de Avaliação, menos (b) um.]   

[Desempenho Fixo:  [a inserir *]] 

[Data de Referência de Cupão:  [a inserir *]] 

[Datas de Observação de Cupão: Para cada Data de Referência de Cupão [a inserir *]]  

[Datas de Pagamento de Cupão: [a inserir *]] 

[Desempenho de Reembolso Fixo:  [a inserir *]]*]] 

 

[Se o título for uma Autocallabe Note with Memory Coupon (produto n.º N39), inserir:  

As Autocallabe Note with Memory Coupon estão indexadas ao desempenho do Activo Subjacente. O 
funcionamento deste tipo de Note resulta das seguintes características essenciais: 

1. Pagamentos de Cupões 

O Montante do Cupão pagável numa Data de Pagamento do Cupão depende do [valor] [preço] [nível] 
do [Activo Subjacente] [no mínimo um Constituinte do Cabaz] na Data de Avaliação do Cupão 
imediatamente anterior: 

a)  Se nenhum Evento de Barreira do Cupão [em relação a qualquer Constituinte do Cabaz] ocorrer 
numa Data de Observação do Cupão, os investidores receberão o Montante do Cupão igual ao 
Montante de Referência multiplicado pelo Valor do Cupão multiplicado pelo número de Datas de 
Observação do Cupão anteriores a essa Data de Pagamento do Cupão, subtraindo-se os 
Montantes de Cupão, se existentes, previamente pagos; 

b)  Se ocorrer um Evento de Barreira do Cupão [em relação a um Constituinte do Cabaz] numa Data 
de Avaliação do Cupão, o Montante do Cupão será igual a zero e não será efectuado qualquer 
pagamento de cupão na Data de Pagamento de Cupão seguinte.  

Um Evento de Barreira de Cupão irá ocorrer numa Data de Avaliação do Cupão se o [valor] [preço] 
[nível] oficial de encerramento do [Activo Subjacente] [no mínimo um Constituinte do Cabaz] nessa 
Data de Observação do Cupão se encontrar [abaixo] [ou abaixo ou igual] ao Limite de Cupão do [Activo 
Subjacente] [de tal Constituinte do Cabaz]. 

2. Reembolso antecipado 

Será efectuada uma verificação, para esta Note em cada Data de Observação, sobre se o [valor] [preço] 
[nível] oficial de encerramento do [Activo Subjacente] [de todos os Constituintes do Cabaz] é [superior] 
[superior ou igual] ao Limite de Reembolso [do Activo Subjacente]  [do respectivo Constituinte do 
Cabaz](Evento de Reembolso). Se um Evento de Reembolso ocorrer, as Notes serão reembolsadas 
antecipadamente a [inserir montante] por cento do Montante Nominal [mais [inserir a percentagem 
especifica relevante] do Valor Nominal].] 

3. Reembolso na maturidade [sujeita a reembolso antecipado] 

a) Na Data de Liquidação, os investidores recebem o Montante Nominal se o Nível de Referência 
Final do [Activo Subjacente] [de cada Constituinte do Cabaz] for [igual ou superior] [superior] à 
Barreira do [Activo Subjacente] [respectivo Constituinte do Cabaz]; ou 

b) se o Nível de Referência Final do [Activo Subjacente] [de pelo menos um Constituinte do Cabaz] 
for [inferior ou igual] [inferior] à sua Barreira, os investidores receberão o Montante em Numerário 
igual a mais do que zero e o produto do (i) Montante Nominal e (ii) do menor entre I) zero, e (II) o 
Preço de Exercício (Put Strike) menos a Performance do [Activo Subjacente] [o Constituinte do 
Cabaz com o pior Desempenho].  

O Desempenho do [Activo Subjacente] [um Constituinte do Cabaz] é determinado pelo quociente entre 
(A) o Nível de Referência Final e (B) o seu Nível de Referência Inicial. 

 



I. RESUMO 
 

 

[Se o título for uma Autocallabe Note with Knock Out Barrier of Down and In Put (produto n.º N40), 
inserir:  

A Autocallabe Note with Knock Out Barrier of Down and In Put encontra-se indexada à performance 
dos Constituintes do Cabaz. A forma de funcionamento desta Note resulta dos seguintes características 
essenciais: 

 1. Pagamentos de Cupão 

[Inserir a descrição do Cupão com base na secção assinalada como “Definições gerais de cupão” no 
início do elemento C.15, se aplicável ou inserir o seguinte: 

A não ser que ocorra um Evento Knock Out antes ou na Data de Observação, cada Note paga um 
montante de cupão igual a [inserir o seguinte se o Montante de Cupão é o mesmo para cada Data de 
Pagamento de Cupão] [ ] por cento do Montante Nominal  na Data de Pagamento de Cupão seguinte 
[se o Montante de Cupão não é o mesmo em cada Data de Pagamento de Cupão prever o montante 
para cada Data de Pagamento de Cupão].] Para evitar dúvidas, se um Evento Knock Out tiver ocorrido 
numa Data de Observação, um montante de cupão para a Data de Observação no qual esse Evento 
Knock Out ocorreu não deverá ser pago na Data de Pagamento de Cupão seguinte e não serão pagos 
quaisquer montantes de cupão posteriormente. 

2. Reembolso Antecipado 

Será efectuada uma verificação, para estas Notes, em cada Data de Observação (outra que não a Data 
de Observação agendada para a Data de Avaliação), sobre se o Nível de Referência de cada 
Constituinte do Cabaz é [igual ou superior que] [superior] o Limite de Reembolso do respectiva 
Constituinte do Cabaz (Evento Knock Out). Se um Evento Knock Out ocorrer, as Notes serão 
reembolsadas antecipadamente ao [respectivo Montante em Numerário] [que é um montante igual ao 
Montante Nominal [mais [inserir a percentagem específica relevante] do Valor Nominal [que 
corresponde a tal Data de Obervação]].  

3. Reembolso na Maturidade sujeito a reembolso antecipado, 

a) Na Data de Liquidação os investidores recebem [inserir montante] do Montante Nominal se o Nível 
de Referência Final de cada Constituinte do Cabaz for [igual ou inferior] [inferior] ao Preço de 
Exercício (Strike) do respectivo Constituinte do Cabaz; ou 

b) Na Data de Liquidação os investidores recebem [100%][inserir montante] do Montante Nominal se 
o Nível de Referência Final de qualquer Constituinte do Cabaz for [inferior] [inferior ou igual] o Preço 
de Exercício (Strike) e o Nível de Referência Final de cada Constituinte do Cabaz [igual ou inferior] 
[inferior] à Barreira do respectivo Constituinte do Cabaz; ou 

c) Se o Nível de Referência Final de pelo menos um Constituinte do Cabaz for [inferior] [inferior ou 
igual] à sua Barreira: 

 (i) se em qualquer dia de negociação de todos os Constituintes do Cabaz durante a Período 
de Observação o Nível de Referência de todos os Constituintes do Cabaz for [igual ou 
superior] [superior] [inserir percentagem] ao respectivo Nível de Referência Inicial (Evento 
de Protecção de Capital), o respectivo titular receberá na Data de Liquidação [100 por cento] 
[inserir percentagem] do Montante Nominal; ou 

 (ii) se um Evento de Protecção do Capital não tiver ocorrido, o titular relevante receberá na 
Data de Liquidação um montante igual ao produto do (I) Montante Nominal e (II) o quociente 
do Nível de Referência Final do Produto do Cabaz com o pior desempenho dividido pelo 
seu Nível de Referência Inicial. O Desempenho de um Constituinte do Cabaz é determinado 
pelo quociente de (A) o seu Nível de Referência Final dividido pelo (B) seu Nível de 
Referência Inicial. 

 

[Se o Título for uma Recovery Note (produto n.º N41), inserir: 

[Inserir descrição do cupão com base na secção assinalada como “Definições gerais de cupão” no início 
do elemento C.15, se aplicável] 

A Recovery Note está indexada à performance dos Constituintes do Cabaz. 

a) Na Data de Liquidação, os investidores receberão [inserir número] por cento do Montante Nominal 
se o Nível de Referência Final de todos os Produtos do Cabaz for [igual ou superior] [superior] à 
Barreira do respectivo Constituinte do Cabaz; ou 

b) Se o Nível de Referência Final de pelo menos um Constituinte do Cabaz for [inferior] [inferior ou 
igual] à sua Barreira, os investidores recebem o Montante em Numerário igual ao produto do (i) 
Montante Nominal e (ii) o quociente do Nível de Referência Final de Constituinte do Cabaz com o 
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pior desempenho dividido pelo seu Nível de Referência Inicial. O Desempenho de um Constituinte 
do Cabaz é determinado pelo quociente de (A) o seu Nível de Referência Final  dividido pelo (B)  
seu Nível de Referência Inicial. 

 

[Se o Título for uma Autocallabe Single Underlying Note (produto n.º N42), inserir: 

Uma Autocallabe Single Underlying Note encontra-se indexada ao desempenho do Activo Subjacente. 
O modo de funcionamento desta Note resulta dos seguintes factores chave: 

1. Pagamentos de Cupão 

[Inserir descrição do cupão com base na secção assinalada como “Definições gerais de cupão” no início 
do elemento C.15, se aplicável, ou inserir o seguinte:] 

O Montante do Cupão pagável numa Data de Pagamento de Cupão depende do Nível de Referência 
do Activo Subjacente na Data de Observação do Cupão imediatamente precedente: 

a)  Se o Nível de Referência do Activo Subjacente nessa Data de Observação do Cupão for [inferior] 
[inferior ou igual] [superior] [superior ou igual] ao Limite do Cupão, os investidores receberão o 
Montante do Cupão igual ao [inserir o seguinte se o Montante de Cupão for o mesmo em cada Data 
de Pagamento do Cupão] [[ ] por cento do Montante Nominal (Pagamento do Cupão) na Data de 
Pagamento do Cupão seguinte] [se o Montante de Cupão não for o mesmo em cada Data de 
Pagamento do Cupão, estabelecer o montante para cada Data de Pagamento de Cupão]], 

b)  Se o Nível de Referência do Activo Subjacente em cada Data de Observação do Cupão for 
[superior] [superior ou igual] [inferior] [inferior ou igual] ao Limite de Cupão, o Montante de Cupão 
será zero e não será efectuado qualquer pagamento de cupão na Data de Pagamento de Cupão 
seguinte. 

2.[ Reembolso antecipado 

Uma verificação será efectuada para esta Note em cada Data de Observação, para determinar se o 
Nível de Referência do Activo Subjacente é [igual ou maior que] [maior que] o Limite de Reembolso. Se 
o for, as Notes serão reembolsadas antecipadamente por [[] por cento do Montante Nominal [mais 
[inserir percentagem especifica relevante] do Montante  Nominal. 

3.] Reembolso na Maturidade [, sujeito a reembolso antecipado], 

a) na Data de Liquidação os investidores recebem o Montante Nominal se o Nível de Referência Final 
do Activo Subjacente for [igual ou superior] [superior] à Barreira; ou 

b) se o Nível de Referência Final do Activo Subjacente for [inferior] [inferior ou igual] à sua Barreira, 
os investidores recebem o Montante em Numerário igual ao produto do (i) Montante Nominal e (ii) 
o quociente do Nível de Referência Final dividido pelo Nível de Referência Inicial.) 

 

[Se o título for uma Outperformance Note (produto n,º N43), inserir: 

Nesta Outperformance Note, os investidores recebem o Montante em Numerário na Data de Liquidação, 
o qual depende do Nível de Referência Final. Participam desproporcionalmente nos aumentos dos 
preços do Activo Subjacente acima do Preço de Exercício (Strike), mas em 1:1 em diminuições de 
preços abaixo do Preço de Exercício (Strike). 

a) Se o Nível de Referência Final for [superior] [superior ou igual] ao Preço de Exercício (Strike), os 
investidores participam desproporcionalmente na maturidade devido ao Factor de Participação, e 
de modo ilimitado no desempenho positivo do Activo Subjacente baseado no Preço de Exercício 
(Strike); 

b) Se o Nível de Referência Final for [igual ou inferior] [inferior] ao Preço de Exercício (Strike), os 
investidores recebem o Montante em Numerário no montante do Nível de Referência Final tendo 
em consideração o Multiplicador. Participam também no desempenho negativo do Activo 
Subjacente com base no Preço de Exercício (Strike). 

Os investidores não podem fazer reclamações em relação ao Activo Subjacente (por exemplo, direitos 
de voto, dividendos) em compensação pela oportunidade de participar no desempenho do Activo 
Subjacente.] 

 

[Se o Título for uma Switchable Note (produto n.º N44), inserir: 

Este Switchable Note tem 100%[inserir valor]% do capital protegido na data de vencimento. A protecção 
do capital significa que o reembolso na data de vencimento é garantido a [inserir valor]% do] Montante 
Nominal. O reembolso, que não poderá ocorrer até à data de vencimento, não está garantido por 
terceiros, mas apenas assegurado pelo Emitente e está, por isso, dependente da capacidade de o 
Emitente cumprir as suas obrigações de pagamento. 
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Se um Evento Switch não ocorrer numa data de Evento Switch, os investidores participam no 
desempenho positivo do Activo Subjacente baseado no Preço de Exercício (Strike) na data de 
vencimento, [Na Data de Liquidação os investidores irão receber um Montante em Numerário igual à 
soma de (a) [100] [inserir valor] por cento do Montante Nominal mais (b) o produto de (i) factor de 
participação e (ii) o maior de (A) [inserir limite mínimo] e (B) a diferença entre (I) o quociente do Nível 
de Referência Final dividido pelo seu Nível de Referência Inicial, menos (II) [um] [Preço de Exercício -
Strike]. 

Se um Evento Switch ocorrer numa Data de Evento Switch, um cupão fixo é pago em cada Data de 
Pagamento do Cupão que se siga à tal Data de Evento Switch (com o Montante do Cupão em relação 
a qualquer data anterior, sendo pago na data que se segue à primeira Data de Pagamento do Cupão 
seguinte) e os investidores não irão continuar a participar no desempenho do Activo Subjacente na data 
de vencimento. Na Data de Liquidação os investidores recebem um Montante em Numerário igual a 
[[inserir valor] por cento] do Montante Nominal. 

Em qualquer evento o Cupão Garantido é pago em cada Data de pagamento do Cupão para além de 
qualquer outro pagamento do cupão, se existir.] 

Um Evento Switch ocorre [quando o Agente de Cálculo determinar que o valor justo da note com as 
mesmas características do Switchable Note, mas sem a opção de switch, é superior ao valor justo das 
obrigações iguais ao Switchable Note em relação às quais tenha ocorrido o Evento Switch e, por isso, 
pague cupões fixos] [o Emitente, na sua total e absoluta discricionariedade, decide desindexar os 
pagamentos ao abrigo das Notes do desempenho do Activo Subjacente, e determina pagar um cupão 
fixo em cada Data de Pagamento do Cupão e pagar apenas [inserir valor]% do] Valor Nominal no 
reembolso na data de vencimento. O Evento Switch irá ocorrer numa Data de Evento Switch quando o 
Emitente notificar os detentores dos Notes com pelo menos [inserir valor] dias úteis antes da Data de 
Evento Switch Relevante da decisão do Emitente de provocar a ocorrência de um Switch Event].]  

 

[Se o Título for uma Note linked to a Basket (produto n.º N45), inserir: 

As Notes estão relacionadas com a performance dos Constituintes do Cabaz. O modo de 
funcionamento destas Notes resulta dos seguintes factores chave: 

1. Pagamentos de Cupão 

[Inserir a descrição do cupão com base na secção assinalada como “Definições gerais de cupão” no 
início do elemento C.15, se aplicável, ou inserir o seguinte:] 

As Notes pagam um Montante de Cupão em cada Data de Pagamento de Cupão, e cada Montante de 
Cupão terá o montante fixo de [inserir montante] para cada Título. 

2. Reembolso 

Na Data de Liquidação, as Notes serão reembolsadas e o respectivo titular receberá um montante 
determinado pelo Emitente igual ao produto do (a) Montante Nominal, multiplicado pelo (b) maior entre 
(i) zero, e (ii) a diferença entre (A) um, menos (B) o produto de (I) Número de Constituintes do Cabaz 
de Fraco Desempenho [menos [inserir número ]], multiplicado por (II) [inserir número] [o quociente entre 
[inserir número] (como numerador) e [inserir número] (como denominador). [O montante será sujeito ao 
máximo de inserir número].] 

O Número de Constituintes do Cabaz de Fraco Desempenho significa o número cujo desempenho é 
inferior [ou igual] à Barreira E o Desempenho de um Cabaz de Activos é determinado como quociente 
de (a) o seu Nível de Referência Final, dividido por (b) o seu Nível de Referência Inicial.] 

 

[Se o Título for uma Worst of Basket Callable Note with performance-linked coupon (produto n.º 
N46), inserir: 

A Worst of Basket Callable Note with performance-linked coupon está relacionada com a performance 
dos Constituintes do Cabaz. A forma como esta Note funciona resulta dos seguintes factores chave: 

1. Pagamentos de Cupão 

[[Inserir a descrição do cupão com base na secção assinalada como “Definições gerais de cupão” no 
início do elemento C.15, se aplicável, ou inserir o seguinte: 

O Montante de Cupão pagável numa Data de Pagamento de Cupão depende do [valor] [ou] [preço] [ou] 
[nível] dos Constituintes do Cabaz durante o Período de Observação do Cupão e da Data de Referência 
do Período do Cupão correspondente a esse Período de Observação do Cupão. 

Em relação ao Período de Observação do Cupão e à Data de Referência do Período do Cupão 
correspondente a esse Período de Observação do Cupão (conforme a tabela abaixo): 
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a)  Se não ocorrer qualquer Evento de Barreira [em relação a qualquer Constituinte do Cabaz], os 
investidores receberão na Data de Pagamento de Cupão, o Montante de Cupão igual ao [Montante 
Nominal] [inserir montante] multiplicado pela diferença entre [o desempenho do Constituinte do 
Cabaz com o pior desempenho] [a média aritmética do desempenho de todos os Constituintes do 
Cabaz] menos um [desde que essa diferença não seja inferior a [ou igual a] [inserir percentagem] 
e não seja superior a [ou igual a] [inserir percentagem].  

b)  Se um Evento de Barreira de Cupão [[em relação a qualquer Constituinte do Cabaz],] tiver ocorrido, 
o Montante de Cupão será zero e não será efectuado qualquer pagamento de cupão na Data de 
Pagamento de Cupão seguinte. 

Em relação ao Constituinte de Cabaz, cada Data de Observação de Cupão que coincida com um 
Período de Observação do Cupão e a Data de Referência do Período de Cupão correspondente a esse 
Período de Observação do Cupão, um Evento Barreira de Cupão irá ocorrer se o Montante de 
Determinação da Barreira desse Constituinte do Cabaz [a qualquer altura] nessa Data de Observação 
do Cupão ou [a qualquer altura] nessa Data de Referência do Período de Cupão for [igual ou inferior] 
[inferior] ao Limite de Cupão relativamente a esse Constituinte do Cabaz. 

Limite do Cupão: relativamente a [cada Constituinte do Cabaz, [a ser inserido*]] 

[inserir nome do Constituinte do Cabaz], [a ser inserido*]; [e] 

[inserir nome do Constituinte do Cabaz], [a ser inserido *] [repetir se necessário]; 

 

Período de Observação do Cupão Data de Referência do 
Período do Cupão 

De [incluindo] [mas excluindo] [inserir data] a 
[incluindo] [mas excluindo] [inserir data] 
 

[inserir data] 

De [incluindo] [mas excluindo] [inserir data] a 
[incluindo] [mas excluindo] [inserir data] [repetir 
conforme necessário] 

[inserir data] [repetir 
conforme necessário] 

[inserir se a opção de Reembolso se aplicar] 

[2. Direito de Reembolso do Emitente 

O Emitente pode, dando um pré-aviso aos titulares, reembolsar as Notes em qualquer Data de 
Pagamento do Cupão. Se o Emitente exercer este direito, as Notes serão reembolsadas 
antecipadamente a [inserir montante]% do Valor Nominal na respectiva Data de Pagamento do Cupão 
(Data de Reembolso), que será pagável em conjunto com o Montante de Cupão (se aplicável). 

Se as Notes forem reembolsadas na sequência do exercício do Direito de Reembolso do Emitente, o 
Montante de Cupão será pagável na Data de Pagamento de Cupão que coincida com a Data de 
Reembolso (e nenhum Montante De Cupão adicional cera___2 pagável em quaisquer Datas de 
Pagamento de Cupão após a Data de Reembolso).] 

 [[2.][3.] Reembolso Antecipado 

Uma verificação será___2 efectuada para esta Note em cada Data de Observação, para determinar se 
o Nível de Referência de cada Constituinte do Cabaz é  [igual ou superior] [superior] ao Limite de 
Reembolso do respectivo Constituinte do Cabaz. Se o for, as Notes serão reembolsadas 
antecipadamente a [inserir montante] % [inserir percentagem para cada Data de Observação se não for 
o mesmo] do Montante Nominal] acrescido da [inserir percentagem específica relevante] do Montante 
Nominal]]. 

 [2.][3.][4.] Reembolso na Maturidade [, sujeito ao Direito de Reembolso do Emitente]: 

a) Na Data de Liquidação, os investidores recebem o [Montante Nominal] [inserir montante] se o 
Montante de Determinação da Barreira de cada Constituinte do Cabaz em cada Data de 
Observação durante o Período de Observação e na Data de Avaliação for [igual ou superior] 
[superior] à respectiva Barreira. 

b) se a) não se verificar, os investidores recebem o [Montante Nominal] [inserir montante] se o 
Montante de Determinação da Barreira de cada Constituinte do Cabaz em cada Data de 
Observação durante o Período de Observação do Constituinte do Cabaz com o pior desempenho 
for [igual ou] superior à Barreira Knock-Out] [se a média aritmética do desempenho de todos os 
Constituintes do Cabaz em qualquer Data de Observação durante o Período de Observação for 
[igual ou] superior à Barreira Knock-Out], ou, 

c) de outra forma, os investidores recebem o Montante em Numerário igual ao produto do (i) Montante 
Nominal e (ii) a soma de (A) um e (B) o maior de (I) um negativo e (II) o produto de (x) [Factor de 
Participação] [inserir montante] e  (y) a diferença entre Desempenho do Constituinte do Cabaz com 
Desempenho mais baixo e 1.  
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O Desempenho de um Constituinte do Cabaz é determinado pelo quociente de (i) o seu Nível de 
Referência Final e (ii) o seu Nível de Referência Inicial] 

 

[Se o Título for uma Currency Chooser Basket Note (product n.ºN47), inserir: 

Esta Currency Chooser Basket Note está protegida a 100% na data de vencimento. A protecção do 
capital significa que o reembolso na data de vencimento está garantido pelo Montante Nominal. 
O reembolso, que não poderá ocorrer antes da data de vencimento, não é garantido por terceiros, 
mas apenas assegurado pelo Emitente e, por isso, dependente da capacidade de o emitente 
cumprir as suas obrigações de pagamento. 

O Currency Chooser Basket Note está ligado ao desempenho dos Constituintes do Cabaz. 

Práticas de mercado padronizadas para apresentar taxas de câmbio são apresentadas como o inverso 
do desempenho da Segunda Moeda i.e) um aumento nos Constituintes do Cabaz significa uma 
depreciação da Segunda Moeda em relação à Primeira e inversamente, uma queda nos Constituintes 
do Cabaz significa um aumento na avaliação da Segunda Moeda em relação à Primeira Moeda. Assim, 
os investidores participam no inversamente no desempenho do Constituinte de um Cabaz. 

Na Data da Liquidação, os investidores recebem um Montante em Numerário igual ao produto de (a) o 
Multiplicador, multiplicado por (b) a soma de (i) [100] [inserir montante] por cento, mais (ii) o produto de 
(A) o Factor de Participação multiplicado por (B) o Desempenho do Cabaz de Referência. O Montante 
em Numerário está sujeito a um montante mínimo igual ao Montante Nominal. 

O Desempenho Individual da Moeda: em relação ao Constituinte do Cabaz, a diferença entre (a) um, 
menos (b) o quociente de (i) o Nível de Referência Final, dividido por o Nível de Referência Inicial. 

O Desempenho de Referência do Cabaz: o maior de (a) zero e (b) a média aritmética do maior 
Desempenho Individual da Moeda e do segundo maior Desempenho Individual da Moeda.] 

 

[Se o Título for um Currency Express Note (produto n.º N48), inserir: 

Uma verificação será feita para este Currency Express Note em cada Data de Observação [(que não a 
Data de Observação que caia na Data de Avaliação)], sobre o facto de o Activo Subjacente em tal data 
é [igual ou inferior] [inferior] ao respectivo Limite de Reembolso. Se for assim, o Note será reembolsado 
antecipadamente ao [Montante em Numerário relevante] [que é um montante igual ao Montante 
Nominal [mais [inserir a percentagem específica relevante] [a percentagem específica relevante do] 
Montante Nominal [correspondente a tal Data de Observação]] 

 As práticas de mercado padronizadas para apresentar taxas de câmbio são apresentadas como o 
inverso do desempenho da Moeda Estrangeira i.e) um aumento Activo Subjacente significa uma 
depreciação da Moeda Estrangeira em relação à Moeda Base e inversamente, uma queda nos Activo 
Subjacente significa um aumento na avaliação da Moeda Estrangeira em relação à Moeda Base. Assim, 
os investidores participam inversamente no desempenho do Activo Subjacente. 

Se não houver uma aceleração da maturidade, os investidores vão receber um Montante em Numerário 
na Data de Liquidação que é determinado, dependendo do Nível de Referência Final, da seguinte forma: 

a) Se o Nível de Referência for [igual ou inferior] [inferior] ao  Limiar do Reembolso na Data da 
Avaliação [(que corresponde à última Data  de Observação)] (i.e) a Moeda Estrangeira 
[continuar estável contra a Moeda de Base ou] aumentar o valor em relação à Moeda Base), 
os investidores recebem o Montante em Numerário específico na data de Liquidação; 

b) Se o Nível de Referência Final for [superior] [superior ou igual] ao Limite do Reembolso na 
Data de Avaliação, mas for [igual ou inferior] [inferior] à Barreira, os investidores irão receber 
[um Montante em Numerário no valor do Nível de Referência Específico] [o Montante em 
Numerário específico] na Data da Liquidação. 

c) Se o Nível de Referência Final for [superior] [superior ou igual] à Barreira na Data da 
Avaliação, o Certificado irá participar [negativamente] 1:1 no desempenho [positivo] do Activo 
Subjacente (i.e. a depreciação da Moeda Estrangeira em relação à Moeda Base) baseada no 
Nível de Referência Inicial. 
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Os investidores limitam as suas possíveis devoluções aos Montantes de Capital em troca da 
possibilidade de reembolso antecipado. 

 

 [Se o Título for uma Rainbow Return Note (produto n.º N49), inserir: 

A Rainbow Return Note está ligado ao desempenho dos Constituintes do Cabaz. 

Na Data da Liquidação, os investidores recebem um Montante em Numerário que é determinado da 
seguinte forma: 

a) Se o Rainbow Return for inferior a [ou igual a] [zero] [a Barreira], o montante [nominal] 
[mínimo] de [inserir montante]; ou 

b) Se o Rainbow Return for superior a [igual a] [zero] [a Barreira], um montante igual à soma 
de (i) [o Montante Nominal] [inserir montante], mais (ii) o produto de (A) o Multiplicador, 
multiplicado por (B) o Factor de Participação, multiplicado por (C) o Rainbow Return. 

O Rainbow Return é a soma de: 

(a) O produto de [inserir ponderação 1]% multiplicado pelo mais alto Desempenho; mais 

(b) O produto de [inserir ponderação 2]% multiplicado pelo segundo maior Desempenho; mais 

(c) O produto de [inserir ponderação 3]% multplicado pelo Desempenho mais baixo,  

em qualquer caso como determinado pelo Agente de Cálculo. 

O Desempenho significa em relação a um Constituinte do Cabaz, a diferença entre (a) o quociente de 
(i) o Nível de Referência Final (enquanto numerador), dividida pelo (ii) Nível de Referência Inicial (como 
denominador) menos (b) um. 

 

[Se o Título for um Autocallable Note with Knock Out Barrier (produto n.º N50), inserir: 

A Autocallable Note with Knock Out Barrier está ligado ao desempenho dos Constituintes do Cabaz. O 
modo de funcionamento deste Note resulta das seguintes características principais: 

1. Pagamentos do cupão 

[Inserir descrição do cupão com base na secção assinalada como “Definições gerais de cupão” no 
início do elemento C.15, se aplicável, ou inserir o seguinte: 

O Montante do Cupão pagável na Data de Pagamento do Cupão depende do Nível de Referência 
dos Constituintes do Cabaz na Data de Observação imediatamente precedente. 

Se o Nível de Referência de cada Constituinte do Cabaz for [igual a ou] superior ao Limite do 
Cupão do respectivo Constituinte do cabaz, cada Note paga um Montante do Cupão igual a [inserir 
o seguinte, se o Montante do Cupão for igual para cada Data de Pagamento do Cupão] [[ ] por 
cento do Montante Nominal (Pagamento do Cupão) na Data de Pagamento do Cupão seguinte] 
[se o Montante do Cupão não for igual em cada Data de Pagamento do Cupão, estabelecer o 
montante para cada Data de Pagamento do Cupão]]. [Inserir se o Limite do Reembolso for superior 
ou igual ao Limite do Cupão: Para evitar dúvidas, se um Knock Out Event tiver ocorrido numa Data 
de Observação, um montante de cupão para a Data de Observação em que o Knock Out Event 
ocorreu será pago na Data de Pagamento do Cupão seguinte e mais nenhum montante será pago 
daí em diante].] 

2. Reembolso Antecipado 

Uma verificação à Notes será feita em cada Data de Observação (sem ser na Data de Observação 
agendada para cair na Data da Avaliação), para saber se o Nível de Referência de cada 
Constituinte do Cabaz é [igual a ou] superior ao Limite do Reembolso do respectivo Constituinte 
do cabaz (um Knock Out Event). Se um Knock Out Event ocorrer, os Notes serão reembolsados 
antecipadamente a um [Montante em Numerário relevante] [que é um montante igual Montante 
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Nominal [mais [inserir a percentagem específica relevante] [a percentagem relevante específica 
de] o Montante Nominal [que corresponde a essa Data de Observação]] 

3. Reembolso na Data de Vencimento 

Sujeito a reembolso antecipado, os investidores irão receber um Montante em Numerário na Data 
de Liquidação. O montante depende do Nível de Referência Final dos Constituintes do Cabaz: 

a) Se o Nível de Referência Final de cada Constituinte do Cabaz estiver [no nível ou acima] 
[acima] da sua Barreira, [100%] [inserir montante] do valor nominal, ou 

b) Se o Nível de Referência Final de pelo menos um Constituinte do Cabaz estiver [abaixo] 
[abaixo ou igual a] sua Barreira, um montante igual ao produto do (i) Montante Nominal e (ii) 
o quociente do Nível de Referência Final do Cabaz de Constituintes com o Desempenho 
mais baixo, dividido pelos seus Níveis de Referência Iniciais. O Desempenho do 
Constituinte do Cabaz é determinado enquanto quociente de (A) o seu Nível de Referência 
Final, dividido pelo (B) seu Nível de Referência Inicial. 

 

[Se o Título for uma Single Underlying Callable Note (produto n.º N51), inserir: 

A Single Underlying Callable Note está ligado ao desempenho do Activo Subjacente. 

O modo de funcionamento deste Note resulta das seguintes características principais: 

1. Pagamentos do Cupão 

Se os Títulos forem reembolsados no exercício do Direito de Reembolso do Emitente, os 
investidores irão receber Montante do Cupão de [inserir montante]% do Valor Nominal na Data de 
Pagamento do Cupão que caia na Data de Reembolso. Caso contrário nenhum pagamentode 
cupão será feito. 

2. Direito de Reembolso do Emitente 

O Emitente poderá notificar os detentores dos Notes de qualquer Data Reembolso. Se o Emitente 
exercer o seu direito ao reembolso, os Notes serão resgatados antecipadamente a [inserir 
montante]% do Montante Nominal na Data de Reembolso relevante, que será pagável juntamente 
com o Montante do Cupão. 

3. Reembolso na data de vencimento, sujeito a Direito de Reembolso do Emitente 

Na Data da Liquidação os investidores recebem um Montante em Numerário igual à soma de (a) 
[100] [inserir montante] por cento do Valor Nominal mais (b) o produto do (i) [100] [inserir montante] 
por cento do Valor Nominal e (ii) o Factor de Participação e (iii) o maior de (A) zero e (B) a diferença 
entre o quociente do Nível de Referência Final dividido pelo Nível de Referência Inicial, menos (II) 
[um] [Preço de Exercício - Strike].] 

 

[Se o Título for uma Switchable Coupon Note (produto n.º N52), inserir: 

[Esta Switchable Coupon Note tem [100] [inserir número]% do capital protegido na data de 
vencimento. A protecção do capital significa que o reembolso na maturidade é garantido a [inserir 
valor]% do] Montante Nominal. O reembolso, que só poderá ocorrer na data de vencimento, não 
está garantido por terceiros, está somente assegurado pelo Emitente e está dependente da sua 
capacidade de cumprimento das obrigações de pagamento. 

Se o Evento Switch não ocorrer na Data de Observação do Cupão (a Data do Evento Switch), os 
investidores participam no desempenho positivo do Activo Subjacente baseado no Preço de 
Exercício (Strike) na data de vencimento. Na Data de Liquidação os investidores recebem um 
montante em Numerário igual à soma de (a) [100] [inserir montante] por cento do Montante 
Nominal mais (b) o produto de (i) o Factor de Participação e (ii) o maior de (A) [inserir limite mínimo] 
e (B) a diferença entre (I) o quociente do Nível de Referência Final dividido pelo seu Nível de 
Referência Inicial, menos (II) [um] [Preço de Exercício - Strike]. 

Se o Evento Switch ocorrer numa Data de evento Switch, um cupão fixo é pago em cada Data de 
Pagamento do Cupão que se siga a uma Data de Evento Switch [(com o Montante do Cupão em 
relação a qualquer data prévia sendo pago na primeira da Data de Pagamento do Cupão seguinte)] 



I. RESUMO 
 

 

e os investidores não irão participar mais no desempenho do Activo Subjacente na data de 
vencimento. Na Data de Liquidação os investidores recebem um Montante em Numerário igual a 
[inserir montante]% do] Montante Nominal. 

Um Evento Switch ocorre numa Data de Evento Switch se [o Valor do Nível de Referência 
Relevante] [Nível de referência] do Activo Subjacente na Data de Evento Switch for [superior] 
[inferior] [ou igual ao Limite do Cupão.] 

 

 [Se o Título for uma Outperformance Note (Geared Put) (produto n.º N53), inserir: 

Com esta Outperformance Note (Geared Put), os investidores recebem um Montante em Numerário na 
Data de Liquidação, cujo montante deperá no desempenho do Activo Subjacente. Os investidores 
podem participar de forma desproporcional nos ganhos de preço do Activo Subjacente [igual ou] acima 
do Preço de Exercício (Strike), e podem também participar desproporcionalmente nas perdas de preço 
[igual ou] inferior do Preço de Exercício (Strike), em função do factor de participação relevante. 

a) Se o desempenho do Activo Subjacente for [superior] [superior ou igual ao] Preço de Exercício 
(Strike), os investidores recebem um Montante em Numerário igual ao produto (i) do Montante 
Nominal e (ii) da soma do (A) Multiplicador, e (B) o resultado do (I) factor de participação de [inserir 
montante]% (Factor de Participação 1), e (II) da diferença entre (x) o Desempenho, menos (y) o 
Preço de Exercício (Strike), sujeito a um mínimo de zero. 

b) [Se o Desempenho do Activo Subjacente for [inferior] [inferior ou igual ao] Preço de Exercício 
(Strike) 1 e for [superior] [superior ou igual] ao Preço de Exercício (Strike) 2, os investidores 
recebem um Montante em Numerário equivalente a 100% do Montante Nominal.  

c) Se o desempenho do Activo Subjacente for [igual ou inferior ao] [inferior ao] Preço de Exercício 
(Strike), os investidores recebem um Montante em Numerário igual ao do resultado (i) do Montante 
Nominal e (ii) da diferença entre o (A) Multiplicador, e (B) o resultado do (I) factor de participação 
de [inserir montante]% (Factor de Participação 2), e (II) da diferença entre (x) o Preço de Exercício 
(Strike), menos (y) o Desempenho[, sujeito a um mínimo de zero]. 

O desempenho do Activo Subjacente é determinado pelo quociente do seu Nível de Referência Final e 
do seu Nível de Referência Inicial.   

Os investidores não terão mais direitos em relação ao Activo Subjacente (por exemplo, direito de voto, 
dividendos) por terem uma oportunidade acrescida de participar no desempenho do Activo Subjacente.]  

 

 
Se o Título for uma Express Autocallable Note on a Basket (produto n.º N54), inserir: 

A Express Autocallable Note on a Basket está associado ao desempenho dos Constituintes do Cabaz. 
O modo como este Note funciona resulta das seguintes características principais:  

1. Pagamentos do Cupão 

[Inserir descrição do cupão com base na secção assinalada como “Definições gerais de cupão” no início 
do elemento C.15, se aplicável, ou inserir o seguinte:] 

2. Reembolso Antecipado 

Uma verificação será efectuada para os Notes em cada Data de Observação [(para além da Data de 
Observação prevista para a data de Avaliação)], se o Nível de Referência de cada Constituinte do 
Cabaz está [ao nível de ou acima][acima] o Limite de Reembolso do respectivo Constituinte do Cabaz 
[para cada Data de Observação] (Evento de Reembolso). Se ocorrer um Evento de Reembolso, as 
Notes serão antecipadamente reembolsadas pelo respectivo Montante em Numerário Final [acrescido 
do cupão de reembolso] [correspondente a cada Data de Observação]. 

3. Reembolso na Data de Vencimento 

Sem prejuízo do vencimento antecipado, se houver antecipação do vencimento, os investidores 
receberão um Montante em Numerário na Data de Liquidação, que é determinado consoante o Nível 
de Referência Final dos Constituintes do Cabaz da seguinte forma: 

a) Se o Nível de Referência Final de todos os Constituintes do Cabaz for [igual ou superior] [superior] 
ao Preço de Exercício (Strike) do respectivo Constituinte do Cabaz, os investidores recebem 
[[inserir montante]% do] Montante Nominal] [, acrescido de um montante adicional igual ao 
resultado de [inserir montante]% do Montante Nominal e [inserir número]], ou 

b) Se o Nível de Referência Final de qualquer Constituinte do Cabaz for [inferior] [inferior ou igual a] 
ao Preço de Exercício (Strike) e ao Nível de Referência Final de todos os Constituintes do Cabaz 
[igual ou superior] [superior] à Barreira do respectivo Constituinte do Cabaz, os investidores 
recebem [inserir montante]%] do Montante Nominal, ou 
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c) Se o Nível de Referência Final de pelo menos um Constituinte do Cabaz for [inferior] [inferior ou 
igual a] à sua Barreira, um montante equivalente ao do resultado do (i) Montante Nominal e (ii) ao 
quociente fo Nível de Referêncial Final do Constituinte do Cabaz com pior desempenho dividido 
pelo seu Nível de Referência Inicial [, desde que o Montante em Numerário não seja [superior ao 
máximo de [inserir montante]] [nem seja] [inferior ao mínimo de [inserir montante]].] 

 

 
[Se o Título for uma Express Autocallable Note on a Share Basket with Put on an Index (produto 
n.º N55), inserir: 

A [Express Autocallable Note on a Share Basket with Puto on an Index] está associado ao desempenho 
dos [inserir os Constituintes do Cabaz Partilhados] (os Constituintes do Cabaz Partilhado) e dos [inserir 
Indíce dos Constituintes do Cabaz] (o Indíce dos Constituintes do Cabaz). O modo como este Note 
funciona resulta das seguintes características principais:  

1. Pagamentos do Cupão 

O pagamento de cupão está condicionado [relativamente às seguintes Datas de Observação do Cupão: 
[inserir datas] e se:  

a) Tiver ocorrido nenhum Evento de Barreira de Cupão [na Data de Observação do Cupão], os 
investidores vão receber o Montante do Cupão na Data de Pagamento do Cupão correspondente 
à Data de Observação do Cupão, que será, para cada montante nominal, o Montante Nominal 
multiplicado pelo Valor do Cupão; ou 

b) Não tiver occorrido um Evento de Barreira de Cupão [na Data de Observação do Cupão], o 
Montante do Cupão será zero e nenhum pagamento de cupão será realizado na Data de 
Pagamento do Cupão correspondente à Data de Observação do Cupão. 

Um Evento de Barreira de Cupão ocorrerá na Data de Observação do Cupão se o desempenho 
partilhado do Constituinte do Capaz Partilhado com pior resultado em cada Data de Observação do 
Cupão for [igual ou] [inferior] [superior] ao respectivo Limite de Cupão, caso em que o desempenho de 
um Constituinde do Capaz Partilhado é determinado pelo quociente do Nível de Referência Final de 
cada Constituinte do Cabaz Partilhado e o seu Nível de Referência Inicial. 

2. Reembolso Antecipado 

Uma verificação será efectuada para os Notes em cada Data de Observação, em como desempenho 
partilhado do pior Consituinte do Cabaz Partilhado em cada Data de Observação é [igual ou superior a] 
[superior a] ao respectivo Limite de Reembolso [para cada Data de Observação] (Evento de 
Reembolso). Se tiver ocorrido um Evento de Reembolso, os Notes serão antecipadamente 
reembolsados pelo pagamento do Montante em Numerário Final [acrescido do cupão de reembolso] 
[correspondente a cada Data de Observação].  

3. Reembolso na Data do Vencimento 

Salvo em case de vencimento antecipado, os investidores receberão um Montante em Numerário na 
Data de Liquidação, que é determinado consoante o Nível de Referência Final do Índice dos 
Constituintes do Cabaz da seguinte forma: 

a) Se o Desempenho do Índice na [Data de Avaliação] [cada Dia de Avaliação durante o Período de 
Observação e na Data de Avaliação] for superior a [ou igual a] à Barreira, [[100] [inserir 
percentagem] do Montante Nominal, ou 

b) Se o Desempenho do Índice na [Data de Avaliação] [qualquer Dia de Avaliação durante o Período 
de Observação e/ou na Data de Avaliação] for inferior a [ou igual a] à Barreira, [inserir para 
ungeared put] : o resultado do (i) Montante Nominal e (ii) da diferença entre (A) um, e (B) um 
montante igual à diferença entre (x) o Preço de Exercício (Strike), menos (ii) o Desempenho do 
Índice, desde que tal montante não seja inferior a zero [inserir para geared put]: o resultado do (i) 
Montante Nominal e (ii) da diferença entre (A) um, e (B) um montante igual ao quociente da (i) 
diferença entre (x) o Preço de Exercício (Strike), menos (y) o Desempenho do Índice, desde que 
esse montante não seja inferior a zero [(como numerador) [e (II) o Put Strike (como denominador)]. 

O Desempenho do Índice em cada dia respectivo é determinado pelo quociente do [Nível de 
Referência] [Valor do Respectivo Nível de Referência] [Montante de Determinação da Barreira] do 
Índice dos Constituintes do Capaz em cada dia, dividido pelo seu Nível de Referência Inicial.] 

 

 
Se o Título for uma Altiplano Coupon Lock In Note (produto n.º N56), inserir: 

A Altiplano Coupon Lock In Note está associado ao desempenho do Activo Subjacente. O modo como 
este Note funciona resulta das seguintes características principais: 
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1. Pagamentos do Cupão 

O pagamento de cupão está condicionado [relativamente às seguintes Datas de Observação do Cupão: 
[inserir datas] e se:  

a) Tiver ocorrido um Evento de Lock In relativamente a um Data de Observação do Cupão, o 
Montante do Cupão de [inserir número]% do Montante Nominal será pago em relação a cada 
Título do Montante Nominal na primeira Data de Pagamento do Cupão imediatamente após cada 
Data de Observação do Cupão, e em cada Data de Pagamento do Cupão após essa Data de 
Pagamento do Cupão; ou 

b) Nenhum Evento de Lock In tiver ocorrido relativamente a uma Data de Observação do Cupão e 
se: 

(i) O Desempenho de um um Activo subjacente] [a cada Constituinte do Cabaz] relativo a uma 
Data de Observação do Cupão for [superior a] [inferior a] [igual a] ao Limite do Cupão, o 
Montante do Cupão de [inserir número]% do Montante Nominal será pago  em relação a cada 
Título do Montante Nominal na primeira Data de Pagamento do Cupão imediatamente após 
cada Data de Observação do Cupão; ou 

(ii) O Desempenho de um um Activo subjacente] [a cada Constituinte do Cabaz]relativo a cada 
Data de Observação do Cupão é [igual a ou] [inferior a] [superior a] ao Limite do Cupão, o 
Montante do Cupão será zero e não será efectuado nenhum pagamento de cupão. 

2. Reembolso na Data do Vencimento 

Os investidores receberão um Montante em Numerário na Data de Liquidação que será determinado 
consoante o Desempenho do Activo Subjacente da seguinte forma: 

(a) Se tiver ocorrido um Evento Lock In relativo a qualquer Data de Observação de Cupão, 
[[inserir número] por cento do] Montante Nominal;  

(b) Se não tiver ocorrido um Evento Lock In relativo a qualquer Data de Observação de Cupão,  

 

(i)     Se o Desempenho de um um Activo Subjacente] [a cada Constituinte do Cabaz] na [Data de 
Avaliação] [cada Data de Observação] for [superior a] [igual a] à Barreira, [inserir número] 
por cento ] do Montante Nominal; ou 

(ii)     Se o Desempenho de um um Activo Subjacente] [a cada Constituinte do Cabaz] na [Data 
de Avaliação] [qualquer dia útil durante o Período de Observação ou na Data de Avaliação 
] for [inferior a] [ou igual a] à Barreira, 

 [inserir para o ungeared put : o resultado do (A) o Montante Nominal e (B) a diferença entre 
(i) um, e (ii)) um montante igual à diferença entre (x) o Preço de Exercício (Strike), menos 
(y) do Desempenho do Activo Subjacente] [o Constituinte do Cabaz com Pior Desempenho] 
na Data de avaliação, desde que esse montante não seja inferior a zero  

[inserir para o geared put: o produto do (A) Montante Nominal e (B) a diferença ebtre (i) um 
e (ii) um montante igual ao quociente de (x) a diferença entre (1) o Preço de Exercíco (Strike) 
menos (2) o Desempenho do Activo Subjacente] [pior Constituinte do Cabaz] na Data de 
Avaliação, desde que tal montante não seja inferior a zero (como numerador), dividido pelo 
(y) Put Strike (como denominador)]. 

O Desempenho em cada dia respectivo é o quociente do (a) [Nível de Referência] [Valor do Respectivo 
Nível de Referência] [Montante de Determinação da Barreira] do Activo Subjacente em cada dia (como 
numerador), e (b) o seu Nível de Referência Inicial (como denominador).] 

 

[Se o Título for uma Outperformance Call Note (produto n.º N57), inserir: 

Nesta Outperformance Call Note, os investidores recebem um Montante em Numerário na Data de 
Liquidação, cujo montante depende no montante que [inserir Constituinte do Cabaz 1] (Constituinte do 
Cabaz 1) ultrapassar o [inserir Constituinte do Cabaz 2] (Constituinte do Cabaz 2), menos que o Preço 
de Exercício (Strike). Participam desproporcionalmente na superação positiva do Constituinte do Cabaz 
1 contra o Constituinte do Cabaz 2 conforme o Preço de Exercício (Strike). 
 
Na Data de Liquidação os investidores recebem um Montante em Numerário igual ao resultado de (a) 
[100] [inserir montante]% do Montante Nominal e (b) da soma do (i) Multiplicador, e do (ii) do resultado 
(A) do Factor de Participação e (B) um montante igual à diferença entre (I) o resultado do Montante de 
Outperformance, menos (II) [um] [Preço de Exercício (Strike)], cada montante sujeito a um mínimo de 
[zero] [Montante Mínimo]  

O Montante de Outperformance é a diferença entre o Desempenho dos Constituintes do Cabaz 1, 
menos o Desempenho dos Constituintes do Cabaz 2, em que o Desempenho de um Constituinte do 
Cabaz é determinado pelo quociente do seu Nível de Referência Final e o seu Nível de Referência 
Inicial.] 
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[Se o Título for uma Currency Autocallable Note (produto n.º N58), inserir: 

Uma verificação será efectuada para esta Currency Autocallable Note em cada Data de Observação 
[(outra que não uma Data de Observação que caia na data de Avaliação)], se o Activo Subjacente em 
cada data é [superior a] [inferior] [igual a] ao respectivo Limite de Reembolso. Se for os Notes serão 
antecipadamente reembolsados pelo pagamento do [respectivo Montante em Numerário] [que é um 
montante igual ao Montante Nominal [acrescido de [inserir a respectiva percentagem específica] [a 
respectiva percentagem específica de] Montante Nominal [correspondente a cada Data de 
Observação]. 

As práticas normais de mercado para apresentar as taxas de câmbio corresponde à apresentação das 
taxas de câmbio como o inverso do Desempenho da Moeda Estrangeira, i.e., um aumento do Activo 
Subjacente significa uma desvalorização da Moeda Estrangeira face à Moeda Base e, inversamente, 
um Activo Subjacente decrescente significa uma valorização da Moeda Estrangeira face à Moeda Base. 
Assim, os investidores participam inversamente no Desempenho do Activo Subjacente. 

Se o vencimento não for antecipado, os investidores receberão um Montante em Numerário na Data de 
Liquidação que é determinado consoante o Nível de Referência Final da seguinte forma: 

a) Se o [Montante de Reembolso Determinado] [Nível de Referência Final] for [superior] [inferior] [ou 
igual a] ao Limite de Reembolso à Data de Avaliação [(que corresponde à última Data de 
Observação)] (i.e., a Moeda Estrangeira [permanece estável face à Moeda Base ou] [valoriza] 
[desvaloriza] face à Moeda Base), os investidores recebem o Montante em Numerário 
especificado na Data de Liquidação; 

b) Se o Nível de Referência Final for [superior] [inferior] [ou igual a] ao Limite de Reembolso à Data 
da Avaliação, mas for [superior] [inferior] [ou igual a] à Barreira, os investidores recebrão [Montante 
em Numerário no montante do Nível de Referência Específico] [Montante em Numerário 
especificado] na Data de Liquidação; 

c) Se o Nível de Referência Final for [superior] [inferior] [ou igual a] à Barreira à Data da Avaliação, 
o Certificado será [negativamente] 1:1 participação no desempenho positivo do Activo Subjacente 
(i.e. [desvalorização] [apreciação] da Moeda Estrangeira face à Moeda Base) tendo em conta o 
Nível de Referência Inicial. 

Os investidores limitam o retorno possível do Montante em Numerário em troca da possibilidade do 
Reembolso antecipado.] 
 
[Se o Título for uma Autocallable Note on a Basket Average (with instalment redemption) (produto 
n.º N63), inserir: 
 
A Autocallable Note on a Basket Average (with instalment redemption) está associada ao desempenho 
dos Constituintes do Cabaz. O funcionamento deste produto depende de duas características 
fundamentais: 
 

1. Reembolso a prestações 
 

A Note será parcialmente reembolsada relativamente a uma parte do Montante Nominal pelo 
pagamento do Montante em Numerário a Prestações na Data de Liquidação da Prestação. 
Adicionalmente, os investidores receberão um Montante de Cupão calculado com base na parte do 
Montante Nominal devido [nesta data] [na Data de Pagamento de Cupão]. 
 
Sujeitas a um reembolso antecipado, as Notes são reembolsadas na maturidade: 
(a) Se o Desempenho na Última Data de Observação for [inferior] [inferior ou igual] à Barreira, os 

investidores recebem na Data de Liquidação Final relativamente à Última Data de Observação um 
montante igual ao produto da parte do Montante Nominal que não tiver sido ainda reembolsado na 
Data de Liquidação da Prestação (i.e., o Montante Residual) e o Desempenho, limitado a um 
máximo do Montante Residual; ou 

(b) Se o Desempenho na Última Data de Observação for [igual ou superior] [superior] à Barreira, os 
investidores recebem na Data de Liquidação Final relativamente à Última Data de Observação um 
montante igual à parte do Montante Nominal que não tiver sido ainda reembolsada na Data de 
Liquidação da Prestação (i.e. o Montante Residual). 

 
2. Reembolso antecipado 

 
Será efetuada uma verificação para esta Note Autocallable on a Basket Average (with instalment 
redemption) em cada Data de Observação, de modo a verificar se o Desempenho é [igual ou superior] 
[superior] ao Strike [para a respetiva Data de Observação] (este evento sendo um “Evento de Knock-
Out”). Se o Desempenho for [igual ou superior] [superior] ao Strike [para a respetiva Data de 
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Observação] a Note será reembolsada antecipadamente na Data de Liquidação Relevante no Montante 
em Numerário Final [para a respetiva Data de Observação.] 
 
[Se o Título for uma Autocallable Note with Conditional Coupons (produto n.º N64), inserir: 
 
A Autocallable Note with Conditional Coupons está associada ao desempenho do Ativo Subjacente. O 
funcionamento deste produto depende das seguintes características fundamentais: 
 

1. Pagamentos de Cupão 
 

O Montante de Cupão a pagar numa Data de Pagamento de Cupão depende do [valor] [preço] [nível] 
[de fecho] [oficial] do Ativo Subjacente na Data de Observação imediatamente anterior. 
 

(a) Se o Desempenho do Ativo Subjacente numa Data de Observação for [superior] [superior 
ou igual] ao Limiar de Cupão Adicional, os investidores receberão na Data de Pagamento 
de Cupão imediatamente seguinte um Montante de Cupão igual ao produto (i) do Montante 
Nominal e (ii) a soma do Cupão Adicional mais o Cupão; 

(b) Se o Desempenho do Ativo Subjacente numa Data de Observação for [inferior] [inferior ou 
igual] ao Limiar de Cupão Adicional mas [superior][superior ou igual] ao Limiar de Cupão, os 
investidores irão receber na Data de Pagamento de Cupão imediatamente seguinte um 
Montante de Cupão igual ao produto do (i) Montante Nominal e (ii) o Cupão; 

(c) Se o Desempenho do Ativo Subjacente numa Data de Observação for [inferior][inferior ou 
igual] ao Limiar de Cupão, o Montante de Cupão será zero e não serão efetuados 
pagamentos de cupão na Data de Pagamento de Cupão imediatamente seguinte. 
 

O Desempenho do Ativo Subjacente numa Data de Observação é determinado pelo quociente (A) do 
[valor] [preço] [nível] [de fecho] [oficial] do Ativo Subjacente numa Data de Observação e (B) o seu Nível 
de Referência Inicial. 
 

2. Reembolso antecipado 
 
Será efetuada uma verificação para esta Note em cada Data de Observação com exceção da Data de 
Avaliação, de modo a verificar se o Desempenho do Ativo Subjacente é [superior] [igual ou superior] ao 
Limiar de Reembolso para a respetiva Data de Observação (um “Evento de Reembolso”). Se um 
Evento de Reembolso ocorrer, as Notes serão reembolsadas antecipadamente no Montante em 
Numerário igual ao produto (a) do Montante Nominal e (b) a soma do Nível de Reembolso Autocall para 
a respetiva Data de Observação e o Cupão Adicional Autocall [para a respetiva Data de Observação.] 
 

3. Reembolso na maturidade, sujeito a reembolso antecipado 
 
Se o Desempenho Final do Ativo Subjacente: 
 

(a) For [superior][superior ou igual] ao Limiar de Reembolso para a Data de Observação na 
Data de Avaliação, os investidores recebem na Data de Liquidação um Montante em 
Numerário igual ao produto (i) do Montante Nominal e (ii) a soma de (A) um mais (B) O 
Cupão Adicional Final de [ ] [por cento]; 

(b) For [inferior][inferior ou igual] ao Limiar de Reembolso para a Data de Observação na Data 
de Avaliação mas [superior][superior ou igual] à Barreira, os investidores receberão na Data 
de Liquidação um Montante em Numerário igual ao Montante Nominal; ou 

(c) For [inferior][inferior ou igual] à Barreira, os investidores recebem na Data de Liquidação um 
Montante em Numerário igual ao maior de zero e o produto (i) do Montante Nominal e (ii) 
um menos o maior de (A) zero e (B) o Put Strike menos o Desempenho Final do Ativo 
Subjacente. 

 
O Desempenho Final do Ativo Subjacente é determinado como o quociente de (A) o Nível de Referência 
Final, e (B) o Nível de Referência Inicial. 
 
[Se o Título for uma Enhanced Participation Note (produto n.º N65), inserir: 
 
A Enhanced Participation Note está relacionada com o desempenho do Ativo Subjacente A e do Ativo 
Subjacente B. 
 
Na Data de Liquidação, as Notes serão reembolsadas e o respectivo Titular de Valores Mobiliários 
receberá um montante determinado pelo Emitente igual à soma do (a) Valor Nominal mais (b) o menor 
de (i) o Payoff de Participação e (ii) o Montante Máximo, mais (c) o KIKOP Payoff. 
 
Se o Nível de Referência Final do Ativo Subjacente A for [menor que o] [menor ou igual ao] Strike, o 
Payoff de Participação será zero. Se o Nível de Referência Final do Ativo Subjacente A for [maior que] 
[igual ou maior que] o Strike, o Payoff de Participação será um montante igual ao produto de (i) Valor 
Nominal, (ii) o Fator de Participação e ( iii) o quociente de (x) e (y) em que (x) é a diferença entre o Nível 
de Referência Final do Ativo Subjacente A e o Strike do Ativo Subjacente A (como numerador); e (y) é 
o Strike do Ativo Subjacente A (como denominador). [O Payoff de Participação [não será maior que o 
Montante Máximo].]] 
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[Se] [numa Data de Observação] [[a qualquer momento] [em qualquer dia durante o [respectivo] Período 
de Observação], o Nível de Referência [do] Ativo Subjacente B [é] [foi] [igual ao ou] acima do Nível 
Knock-Out, ou se o Nível de Referência Final do Ativo Subjacente B for [maior que] [igual ou maior que] 
o Nível Knock-In, o Payoff KIKOP será zero. Caso contrário, se [numa Data de Observação] [[a qualquer 
momento] [em qualquer dia durante o [respectivo] Período de Observação], o Nível de Referência [do] 
Ativo Subjacente B [não é] [nunca foi] [igual a ou] acima do Nível Knock-Out e se o Nível de Referência 
Final do Ativo Subjacente B for [menor que] [igual ou menor que] ao Nível Knock-In, o Payoff KIKOP 
será o produto de (x) o Valor Nominal e (y ) o quociente de (A) e (B) em que (A) é a diferença entre o 
Nível de Referência Final do Activo Subjacente B e o Nível de Referência Inicial do Ativo Subjacente B 
(como numerador); e (B) o Nível de Referência Inicial do Ativo Subjacente B (como denominador). 
 
Para evitar dúvidas, o KIKOP Payoff (se houver) será um valor negativo. 
 
Os investidores não poderão reivindicar quaisquer outros direitos em relação ao Activo Subjacente (por 
exemplo direito de voto, dividendos) em troca de uma maior oportunidade de participar no desempenho 
do Activo Subjacente]. 
 
[Se o Título for uma Capital Protected Lock-In Note (produto n.º N66), inserir: 
 
Esta Capital Protected Lock-In Note é de capital 100% garantido na maturidade. Garantia de capital 
significa que o reembolso na maturidade é prometido no Valor Nominal. O reembolso, que não ocorrerá 
até à maturidade, não é garantido por terceiro, mas apenas assegurado pelo Emitente, dependendo 
assim da capacidade do Emitente de cumprimr com as suas obrigações de pagamento. 
 
A Capital Protected Lock-In Note está relacionada com a performance do Activo Subjacente. O produto 
funciona da seguinte forma: 
 
Reembolso na maturidade 
 
Com a Capital Protected Lock-In Note os investidores podem participar no desempenho do Activo 
Subjacente. Em cada Data de Observação, o desempenho desde a Data de Avaliação Inicial é 
determinado. O desempenho positivo é tido em conta [até um máximo de [inserir valor] por cento] [de 
forma ilimitada]. O desempenho positivo do Ativo Subjacente está bloqueado (locked-in) em etapas. O 
Desempenho Bloqueado (Locked) é a maior etapa alcançada pelo maior Fator de Desempenho 
observado em todas as Datas de Observação. 
 
Na Data de Liquidação, os investidores recebem como Montante em Numerário o Valor Nominal ou, se 
superior, um valor igual à soma de (a) o Valor Nominal e (b) do produto do Valor Nominal, do Fator de 
Participação e do desempenho do Ativo Subjacente, sujeito ao Desempenho Bloqueado (Locked) [e um 
máximo do Limite. 
 
[Se o Título for uma Lookback Note (produto n.º N67), inserir: 
 
A [Lookback Note] [se aplicável, inserir outro nome de marketing] está relacionada com o desempenho 
do Activo Subjacente. A forma como o produto funciona resulta de três características principais: 
 
1. Pagamentos de cupão 
 
a) Se o desempenho do Activo Subjacente com base no preço de fecho oficial mais baixo ou, 

conforme o caso, no nível de fecho do Activo Subjacente [durante o Período Lookback] [nas Datas 
de Observação Lookback] for [acima do] [igual ou superior ao] Limiar de Cupão na Data de 
Observação do Cupão, os investidores receberão o Montante do Cupão (Pagamento do Cupão) 
na Data de Pagamento do Cupão seguinte. 

 
b) Se o desempenho do Activo Subjacente com base no preço de fecho oficial mais baixo ou, 

conforme o caso, nível de fecho do Activo Subjacente [durante o Período de Lookback] [nas Datas 
de Observação Lookback] for [abaixo do] [igual ou inferior ao] o Limiar de Cupão numa Data de 
Observação do Cupão, nenhum Pagamento de Cupão será feito na próxima Data de Pagamento 
do Cupão. 

 
2. Reembolso antecipado 

 
Se o desempenho do Activo Subjacente com base no preço de fecho oficial mais baixo ou, conforme o 
caso, no nível de fecho do Activo Subjacente [durante o Período de Lookback] [nas Datas de 
Observação Lookback] for [acima do] [igual ou superior ao] Limiar de Reembolso relevante numa Data 
de Observação, a [Lookback Note] [se aplicável, inserir outro nome de marketing] será reembolsada 
antecipadamente ao Valor Nominal. Quaisquer Pagamentos de Cupão serão feitos adicionalmente, 
caso as condições do cupão ocorram. 
 
3. Reembolso na maturidade 

 
Se não houver reembolso antecipado, os investidores receberão um Montante em Numerário na Data 
de Liquidação que é determinado dependendo do desempenho do Activo Subjacente, conforme se 
segue: 
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a) Se o Nível de Referência Final for [superior] [igual ou superior] à Barreira, os investidores receberão 
o Valor Nominal na Data de Liquidação. 

b) Se o Nível de Referência Final for [inferior] [igual ou inferior] à Barreira, a [Lookback Note] [se 
aplicável, insira outro nome de marketing] participará 1: 1 no desempenho negativo do Ativo 
Subjacente com base no menor preço de fecho oficial ou, conforme o caso, o nível de fecho do 
Activo Subjacente durante o Período de Lookback. 
 

Se as Condições Finais assim o especificarem, quaisquer Pagamentos de Cupão serão feitos 
adicionalmente se as condições do cupão ocorrerem. 
 
Os investidores limitam seu retorno ao Valor Nominal e aos Pagamentos de Cupão em troca da 
possibilidade de reembolso antecipado.] 
 
[Se o Título for uma Top Rank Note (produto n.º N68), inserir: 
 
[Esta Top Rank Note é de capital [inserir percentagem]% garantido na maturidade. Garantia de capital 
significa que o reembolso na maturidade é prometido em [inserir percentagem] [% do] Valor Nominal. 
O reembolso, que não ocorrerá até à maturidade, não é garantido por terceiro, mas apenas assegurado 
pelo Emitente, dependendo assim da capacidade do Emitente cumprir com as suas obrigações de 
pagamento.] 
 
A Top Rank Note está relacionada com o desempenho dos Constituintes do Cabaz. O produto funciona 
da seguinte forma: 
 
Reembolso na maturidade 
 
Os investidores receberão um Montante em Numerário na Data de Liquidação, que depende do 
desempenho dos Constituintes do Cabaz com o Pior Desempenho nas Datas de Avaliação (com ou 
sem a proteção do capital, conforme especificado nos Termos do Produto) da seguinte forma: 
 
Os investidores receberão um valor igual ao produto do (i) Valor Nominal; (ii) o Fator de Participação; e 
(iii) o maior de (a) a soma do desempenho de um número especificado de Constituintes do Cabaz de 
classificação mais baixa mais uma Taxa Fixa de juros multiplicada por um Multiplicador especificado 
nos Termos do Produto; e (b) [zero] [inserir percentagem] [% do] [Valor Nominal] 
 
[Se o Título for uma Coupon Note with performance payout (produto n.º N69), inserir: 
 
A Coupon Note with performance payout [se aplicável, inserir outro nome de marketing] está relacionada 
com performance do Activo Subjacente. 
 
1. Pagamentos de Cupão 

 
Nas Datas de Pagamento de Cupão, a Note paga [um Montante de Cupão fixo] [um Montante de Cupão 
que aumenta durante a vigência das Notes] 
 
2. Reembolso na maturidade 

 
Os investidores receberão um Montante em Numerário na Data de Liquidação que é determinado 
dependendo do Nível de Referência Final do Activo Subjacente, conforme se segue: 
a) Se o Nível de Referência Final for [igual] [ou] [superior] à Barreira, os investidores receberão o 

Nível de Referência Especificado 
b) Se o Nível de Referência Final for [inferior] [ou] [igual] à Barreira, os investidores receberão o Valor 

Nominal 
 
[Se o Título for uma 100% Capital Guaranteed Note (produto n.º N70), inserir: 
 
A 100% Capital Guaranteed Note é de capital 100% garantido na maturidade. Garantia de capital 
significa que o reembolso da 100% Capital Guaranteed Note, na maturidade é prometido ao Valor 
Nominal. O reembolso não é garantido por terceiro, mas apenas assegurado pelo Emitente, 
dependendo da capacidade do Emitente em cumprir com as suas obrigações de pagamento. 
 
Na Data de Liquidação, os investidores recebem pelo menos o Valor Nominal. 
 
a) se em todos os momentos durante o Período de Observação o Montante de Determinação da 

Barreira estiver [abaixo] [igual ou inferior] à Barreira, os investidores participam no desempenho do 
Activo Subjacente com base no Nível de Referência Inicial, sujeito a um mínimo do Valor Nominal 
na Data de Liquidação. 
 

b) Se a qualquer momento durante o Período de Observação o Montante de Determinação da Barreira 
tiver sido [superior] [acima ou igual] à Barreira, os investidores receberão uma quantia igual a [] por 
cento do Valor Nominal na Data de Liquidação. 

 
[Se o Título for uma Steepener Note With Lock In (produto n.º N71), inserir: 
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A [Steepener Note] [se aplicável, inserir outro nome de comercialização] é de capital 100% garantido 
na maturidade. Garantia de capital significa que o reembolso da [Steepener Note] [se aplicável, inserir 
outro nome de marketing] na maturidade é prometido no Valor Nominal. O reembolso, que não ocorrerá 
até à maturidade, não é garantido por terceiro, mas apenas assegurado pelo Emitente, dependendo da 
capacidade do Emitente de cumprir com as suas obrigações de pagamento. 
 
Se as Condições Finais especificarem que o Direito de Reembolso do Emitente se aplica, o Emitente 
poderá, mediante notificação aos titulates, reembolsar a [Steepener Note] [se aplicável, inserir outro 
nome de marketing] na Data de Reembolso sem ser necessário verificar-se quaisquer condições 
específicas. Se o Emitente exercer o seu direito de o fazer, a [Steepener Note] [se aplicável, inserir 
outro nome de comercialização] será reembolsada antecipadamente ao Valor Nominal na Data de 
Reembolso. 
 
Desde que a [Steepener Note] [se aplicável, inserir outro nome de comercialização] não tenha sido 
reembolsada pelo Emitente, os investidores receberão pagamentos de cupão na(s) Data(s) de 
Pagamento do Cupão. 
 
Se especificado nas Condições Finais, a [Steepener Note] [se aplicável, inserir outro nome de 
marketing] tem um Cupão fixo para um determinado número de Períodos de Cupão especificados nas 
Condições Finais. Nos Períodos de Cupão subsequentes ou, conforme o caso, se especificado nas 
Condições Finais, em todos os Períodos de Cupão, os investidores recebem Pagamentos de Cupão 
variáveis em cada Data de Pagamento de Cupão ou em cada uma das Datas de Pagamento de Cupão 
durante a vigência da Steepener Note. O valor da variável Pagamentos de Cupão depende da diferença 
entre duas Taxas de Referência especificadas nas Condições Finais multiplicada pelo Fator de 
Alavancagem, se especificado nas Condições Finais. O Cupão está, no entanto, limitado ao Cupão 
Máximo. Se especificado nas Condições Finais, o Cupão é, no entanto, um mínimo do Cupão Mínimo. 
 
Se o Cupão determinado para um Período de Cupão for igual ao Cupão Máximo, o Cupão para este e 
todos os Períodos de Cupão subsequentes será um Cupão fixo igual ao Cupão Máximo.] 
 
[Se o Título for uma Worst of Basket Autocallable Note (with basket averaging) (produto n.º N72), 
inserir: 
 
A Worst of Basket Autocallable Note (with basket averaging) [se aplicável, inserir outro nome de 
marketing] está relacionada com o desempenho dos Constituintes do Cabaz. A maneira como esta Nota 
funciona resulta das seguintes características principais: 
 
1. Pagamentos de Cupão 
[[Inserir a descrição do cupão na seção marcada 'Definições gerais de cupão' no início do elemento 
C.15, se aplicável, ou inserir o seguinte:] 
 
O Montante do Cupão pagável numa Data de Pagamento de Cupão depende do Desempenho Médio 
do Cupão na[s] [Data[s] de Observação de Cupão imediatamente anterior] [es]. 
 
a) Se numa Data de Observação de Cupão ocorrer um Evento de Limiar de Cupão, o investidor 

receberá o Montante de Cupão igual a [inserir o seguinte se o Montante de Cupão for o mesmo 
para cada Data de Pagamento do Cupão] [[] por cento do Valor Nominal na próxima Data de 
Pagamento de Cupão] [se o Montante do Cupão não for o mesmo para cada Data de Pagamento 
do Cupão, definir o montante para cada Data de Pagamento do Cupão]], 

b) Se numa Data de Observação de Cupão um Evento de Limiar de Cupão não tiver ocorrido, o 
Montante de Cupão será zero e nenhum pagamento de cupão será feito na próxima Data de 
Pagamento de Cupão 
 

Para evitar dúvidas, se um Evento de Reembolso tiver ocorrido numa Data de Observação, um valor 
de cupão para a Data de Observação em que ocorreu o Evento de Reembolso será pago na próxima 
Data de Pagamento de Cupão e nenhum valor adicional de cupão será pago posteriormente. 
 
Um Evento de Limiar de Cupão ocorrerá se [a média aritmética do preço, nível ou valor dos Constituintes 
do Cabaz a qualquer momento na Data de Observação do Cupão] [a média aritmética do preço de 
fecho, nível de fecho ou valor de fecho dos Constituintes do Cabaz na Data de Observação de Cupão] 
(o Desempenho Médio do Cupão), é [igual ou maior que] [maior que] o Limiar de Cupão. 
 
2. [Reembolso antecipado 
 
Será efetuada uma verificação para a Worst of Basket Autocallable Note (with basket averaging)  [se 
aplicável, insira outro nome de marketing] em cada Data de Observação] para averiguar se o 
Desempenho é [igual a] [maior que] o Strike (sendo tal evento um "Evento de Reembolso"). Se o 
Desempenho for [igual a] [maior que] o Strike, as Notes serão reembolsadas antecipadamente na Data 
de Liquidação relevante ao Valor Nominal.] 
 
3. Reembolso na maturidade 

 
Sujeito a reembolso antecipado, os investidores recebem um Montante em Numerário na Data de 
Liquidação: 
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a) se o Desempenho na Data de Avaliação for [na ou acima] [acima] da Barreira, os investidores 
receberão na Data de Liquidação um montante igual a 100% do Valor Nominal, ou 

b) se o Desempenho na Data de Avaliação estiver [na ou abaixo ] [abaixo] da Barreira, os investidores 
receberão na Data de Liquidação um montante igual ao produto de (i) Valor Nominal e (ii) 
Desempenho. 
 

O Desempenho dos Constituintes do Cabaz é determinado como a média aritmética do quociente entre 
(A) o Nível de Referência de cada Constituinte do Cabaz na data relevante (como numerador) e (B) o 
Nível de Referência Inicial de cada Constituinte do Cabaz correspondente (conforme denominador). 
 
[Se o Título for uma Fixed to Floating Reverse Convertible Note (produto n.º N73), inserir: 
 
A Fixed to Floating Reverse Convertible Note está relacionada com o desempenho do Activo 
Subjacente. A forma como esta Nota funciona resulta de duas características principais:  
 
1. Pagamentos de cupão  

 
Ao longo da vigência da Note, os investidores recebem pagamentos de cupão na[s] Data[s] de 
Pagamento de Cupão. A nota paga um Cupão fixo na[s] Data[s] de Pagamento do Cupão para o[s] 
seguinte[s] Período[s] de Cupão: [inserir Períodos de Cupom relevantes]. No[s] Período[s] de Cupão 
subsequente[s], os investidores recebem [um] pagamento de cupão variável[eis] na[s] Data[s] de 
Pagamento do Cupão. O valor deste[s] pagamento[s] de cupão variável[eis] depende do desempenho 
de uma Taxa de Referência [, que será multiplicada pelo Fator de Participação.] 
 

[Cupão: a) [Em relação [a cada] [à] [Data de Pagamento do Cupão] [para cada 
Período de Cupão com início em ou após [inserir a Data Fim do 
Período de Cupão relevante ou Data de Emissão ou outra data] mas 
que termine antes de [inserir relevante Data de Fim do Período de 
Cupão]], [[] por cento. por ano] []] e; 

b) [Em relação [a cada] [à] [Data de Pagamento de Cupão] [para cada 
Período de Cupão com início em ou após [inserir a Data de Fim de 
Período de Cupão relevante]], [[] por cento. por ano]] [a Taxa de 
Referência] [] * [[e multiplicado] por []].] 

 
O Cupão será, no entanto, [um mínimo do Cupão Mínimo] [e] [um máximo do Cupão Máximo]. ]  
 
2. Reembolso na maturidade 
 
Na Data de Liquidação, os investidores recebem: 
 
a) Se em qualquer Data de Observação o Nível de Referência estiver [acima] [igual ou acima] da 

Barreira Knock-Out (um “Evento Knock-Out”), o Valor Nominal  
b) Se um Evento Knock-Out não tiver ocorrido e se o Nível de Referência Final for [igual ou superior] 

[superior à] Barreira, o Valor Nominal.  
c) Se um Evento Knock-Out não tiver ocorrido e se o Nível de Referência Final for [inferior] [igual ou 

inferior] ao Strike, os investidores recebem um Montante em Numerário igual ao Nível de 
Referência Final levando em consideração o Multiplicador, e participam 1: 1 no desempenho do 
Ativo Subjacente baseado no Strike. 
 

Em troca do pagamento de cupão acima da média, os investidores arriscam uma possível perda de 
capital. 
 
 
[Se o Título for uma Switchable Note with performance payout (produto n.º N74), inserir: 
 
Esta switchable note de capital [100] [inserir número]% garantido na maturidade. Garantia de capital 
significa que o reembolso na maturidade é prometido em [inserir número]% do Valor Nominal. O 
reembolso, que não ocorrerá até à maturidade, não é garantido por terceiro, mas apenas assegurado 
pelo Emitente, dependendo da capacidade do Emitente em cumprir com as suas obrigações de 
pagamento. 
 
Se um Evento Switch não ocorrer numa Data de Evento Switch, os investidores participam no 
desempenho positivo e negativo do Activo Subjacente com base no Strike na maturidade [, desde que 
essa quantia não seja inferior ao Montante Mínimo.] 
 
Na Data de Liquidação, se um Evento Switch não tiver ocorrido, os investidores recebem um Montante 
em Numerário da seguinte forma: 
 
(i) se, na Data de Avaliação, o Desempenho do Activo Subjacente for [acima do] [ou] [igual ou superior 
ao] Strike, a soma de (a) [100] [inserir montante] por cento do Valor Nominal mais (b) o produto de (i) o 
Fator de Participação e (ii) o maior de (A) [inserir Floor] e (B) a diferença entre (I) o quociente do Nível 
de Referência Final dividido pelo seu Nível de Referência Inicial, menos (II) [um] [Strike].] 
 
(ii) se, na Data de Avaliação, o Desempenho do Activo Subjacente for [abaixo ao] [ou] [igual ou inferior 
ao] Strike do produto de (a) o Valor Nominal (como numerador) e (b) o quociente do Nível de Referência 
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Final (como numerador) dividido pelo Nível de Referência Inicial (como denominador) [, desde que o 
Montante em Numerário não seja inferior ao Montante Mínimo.] 
 
Se um Evento Switch ocorrer numa Data de Evento Switch, um cupão fixo é pago em cada Data de 
Pagamento de Cupão após a Data de Evento Switch (com o Valor do Cupão relativo a qualquer data 
anterior sendo paga na primeira Data de Pagamento de Cupão seguinte) e os investidores deixar de 
participar no desempenho do Activo Subjacente na maturidade. Na Data de Liquidação, os investidores 
recebem um Montante em Numerário igual a [[inserir montante] por cento.] do Valor Nominal. 
 
Ocorre um Evento Switch [em que o [Agente de Cálculo] [Emitente] determina que o valor justo de uma 
note com as mesmas características da Switchable Note, mas sem a opção de troca, seja maior que o 
valor justo de uma obrigação igual à Switchable Note  relativamente à qual ocorreu um Evento Switch 
e, portanto, paga cupões fixos] [o Emitente, a seu exclusivo e absoluto critério, decide desvincular 
os pagamentos ao abrigo das Notes do desempenho do Ativo Subjacente e determina pagar um cupão 
fixo em cada Data de Pagamento de Cupão e pagar apenas [[inserir número]%] do Valor Nominal no 
reembolso na maturidade. O Evento Switch ocorrerá numa Data de Evento Switch mediante notificação 
pelo Emitente aos titulares das Notes na Data do Evento Switch relevante da decisão do Emitente em 
causar a ocorrência de um Evento Switch. 
 
[Se o Título for uma Partial Capital Protection Note (produto n.º N75), inserir: 
 
A Partial Capital Protection Note [se aplicável, inserir outro nome de marketing] tem [inserir número] por 
cento do Valor Nominal garantido na maturidade e o valor de reembolso a pagar aos investidores está 
vinculado ao desempenho do Activo Subjacente. Essa proteção parcial de capital significa que o 
reembolso da Partial Capital Protection Note na maturidade é prometido na percentagem do Valor 
Nominal. O reembolso, que não ocorrerá até à maturidade, não é garantido por terceiro, mas apenas 
assegurado pelo Emitente, dependendo da capacidade do Emitente em cumprir com as suas 
obrigações de pagamento. 
 
Na maturidade, os investidores receberão o Montante em Numerário, sendo o produto do Valor Nominal 
multiplicado pelo maior de (a) e (b) em que  
(a) é o maior número de [inserir número] por cento ou Desempenho; e 
(b) é 100 por cento mais o Fator de Participação multiplicado pelo Desempenho menos 1. 
 
Como fórmula:  
 
Valor Nominal * max {max {[inserir número]%, (Desempenho)}, 100% + Fator de Participação * 
(Desempenho - 1)} 
 
[inserir tabela, se necessário] 
 

Data de 
Observação 

Limiar de 
Cupão 

Cupão Limiar de 
Cupão 
Adicional 

Cupão 
Adicional 

Data de 
Pagamento 
de Cupão 

[inserir data] 
[(a “Primeira 
Data de 
Observação”)] 

[inserir valor] 
[[ ] por cento 
do Nível de 
Referência 
Inicial] 

[ ] [por cento] [inserir valor] 
[[ ] por cento 
do Nível de 
Referência 
Inicial] 

[ ] [por cento] [inserir data] 

[inserir data] 
[(a “Segunda 
Data de 
Observação”)] 

[inserir valor] 
[[ ] por cento 
do Nível de 
Referência 
Inicial] 

[ ] [por cento] [inserir valor] 
[[ ] por cento 
do Nível de 
Referência 
Inicial] 

[ ] [por cento] [inserir data] 

[inserir data] 
[(a “[ ] Data de 
Observação”)] 

[inserir valor] 
[[ ] por cento 
do Nível de 
Referência 
Inicial] 

[ ] [por cento] [inserir valor] 
[[ ] por cento 
do Nível de 
Referência 
Inicial] 

[ ] [por cento] [inserir data] 

Data de 
Avaliação 

[inserir valor] 
[[ ] por cento 
do Nível de 
Referência 
Inicial] 

[ ] [por cento] [inserir valor] 
[[ ] por cento 
do Nível de 
Referência 
Inicial] 

[ ] [por cento] [inserir data] 

 
[inserir tabela, se necessário] 
 

Data de Observação Limiar de 
Reembolso 

Cupão Adicional 
Autocall 

Nível de Reembolso 
Autocall 

[inserir data] [(a 
“Primeira Data de 
Observação”)] 

[inserir valor] [[ ] por 
cento do Nível de 
Referência Inicial] 

[ ] [por cento] [ ] [por cento] 

[inserir data] [(a 
“Segunda Data de 
Observação”)] 

[inserir valor] [[ ] por 
cento do Nível de 
Referência Inicial] 

[ ] [por cento] [ ] [por cento] 
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[inserir data] [(a “[ ] 
Data de 
Observação”)] 

[inserir valor] [[ ] por 
cento do Nível de 
Referência Inicial] 

[ ] [por cento] [ ] [por cento] 

Data de Avaliação [inserir valor] [[ ] por 
cento do Nível de 
Referência Inicial] 

[ ] [por cento] [ ] [por cento] 

 
As seguintes definições são usadas acima: 

 
[Montante Adicional] [ ]* 

[Cupão Adicional] [ ]* 

[Limiar de Cupão Adicional] [ ]* 

[Data de Ajustamento] [-]* 

[Cupão Adicional Autocall] [ ]* 

[Nível de Reembolso Autocall] [ ]* 

[Valor de Ajustamento à Barreira] 
[-]* 

[Factor de Ajustamento à Barreira] 
[-]* 

[Valor de Determinação da Barreira] 
[-]* 

[Barreira] [-]* [Um número que 
será determinado pelo 
Emitente na [Data de 
Avaliação Inicial] [ ] e 
que não será inferior a  
[inserir número] nem 
superior a  [inserir 
número]] 

[Moeda Base] [-]* 
[Montante do Bónus] [-]* 
[Limite] [-]* 
[Montante em Numerário] [-]* 
[Montante de Cupão] [-]* 
[Divisor do Cupão] [-]* 
[Data de Observação do Cupão  [-]* 
[Período de Observação do Cupão] [-]* 
[Data de Pagamento do Cupão] [-]* 
[Data de Referência do Período do Cupão] [-]* 
[Período do Cupão] [-]* 
[Limite do Cupão] [-]*[Uma percentagem 

que será determinada 
pelo Emitente na [Data 
de Avaliação Inicial] [ ] 
e que não será 
superior a [inserir 
número] nem inferior a 
[inserir número]] 

[Valor do Cupão] [-]* [Uma percentagem 
que será determinada 
pelo Emitente na [Data 
de Avaliação Inicial] [ ] 
e que não será inferior 
a [inserir valor] nem 
será superior a [inserir 
número]] 

[Cupão] [-]* [Uma percentagem 
a ser determinada pelo 
Emitente na [Data de 
Avaliação Inicial] e que 
não será menor que 
[inserir número] nem 
maior que [inserir 
número]. 
 

[Nível Diário de Desempenho] [ ]* 

[Valor Digital] 
[-]* 

[Data de Ajustamento dos Dividendos] 
[-]* 
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[Factor dos Dividendos] 
[-]* 

[Percentagem do Montante Antecipado em 
Numerário]  

[-]* 

[Data de Liquidação] [Antecipada] [-]* 
[Direito de Exercício do Titular] [Sim][Não]* 
[Montante em Numerário Final] (a) a Primeira Data de 

Observação [[-]* um 
valor igual à soma 
do (i) Valor 
Residual; mais (ii) o 
produto de (A) o 
Valor Residual, 
multiplicado por (B) 
[], multiplicado por 
(C) []; ou]  

 
[]  
 
[(b)] a Última Data de 

Observação [[-]* um 
valor igual à soma 
do (i) Valor 
Residual; mais (ii) o 
produto de (A) o 
Valor Residual, 
multiplicado por (B) 
[], multiplicado por 
(C) []] 

 

[Percentagem do Montante em Numerário 
Final] 

[-]* 

[Nível de Referência Final] [inserir definição 
relevante tal como 
constam dos Termos 
do Produto] 

[Data de Liquidação ] [ ]* 
[Componente de Financiamento] [-]* 
[Primeiro Montante do Bónus] [-]* 
[Primeira Moeda] [ ]* 
[Taxa de Juro Fixa] [-]* 
[Moeda Estrangeira] [-]* 
[Gearing] [-]* 
[Desempenho individual da Moeda] [-]* 
[Preço de Emissão Inicial] [-]* 
[Nível de Referência Inicial] [inserir definição 

relevante tal como 
constam dos Termos 
do Produto] 

[Data de Avaliação Inicial] [-]* 
[Montante da Prestação] [-]* 
[Data de Liquidação da Prestação] [-]* 
[Taxa de Juro] [ ]* 
[Nível de Referência Intermédio] [-]* 
[Data de Emissão] [-]* 
[Barreira Knock-out] [-]* 
[Evento de Bloqueio] [-]* 
[Fase de Bloqueio] [-]* 
[Activo Subjacente Longo] [-]* 
[Período Lookback] [ ]* 
[Barreira Inferior] [-]* [Um número a ser 

determinado pelo 
Emitente na [Data de 
Avaliação Inicial] e que 
não será inferior 
a[inserir número] nem 
superior a [inserir 
número] 
 

[Comissão de Gestão] [-]* 
[Montante Máximo] [-]* 
[Cupão Máximo] [-]* [Um Número a ser 

determinado pelo 
Emitente na [Data de 
Avaliação Inicial] e que 
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não será inferior a 
[inserir número] nem 
superior a [inserir 
número] 

[Montante Mínimo] [-]* 
[Cupão Mínimo] [-]* [Um Número a ser 

determinado pelo 
Emitente na [Data de 
Avaliação Inicial] e que 
não será inferior a 
[inserir número] nem 
superior a [inserir 
número] 

[Montante de Reembolso Mínimo] [-]* 
[Nível de Referência Mínimo] [*] 
[Retorno Mínimo] [ ]* 
[Multiplicador] [-]* [Um Número a ser 

determinado pelo 
Emitente na [Data de 
Avaliação Inicial] e que 
não será inferior a 
[inserir número] nem 
superior a [inserir 
número] 

[Montante No Touch] [-]* 

[Valor Nominal] 
[-]* 

[Factor não-linear] 
[-]* 

[Número de Constituintes do Cabaz 
Insatisfatórios] 

[-]* 

[Data(s) de Observação] [-]* 
[Período de Observação] [-]* 

[Montante One Touch] 
[-]* 

[Nível Strike Outperformance] [-]* 
[Limite Parachute] [-]* 

[Factor de Participação] [1] 
[-]* [Um Número a ser 
determinado pelo 
Emitente na [Data de 
Avaliação Inicial] e que 
não será inferior a 
[inserir número] nem 
superior a [inserir 
número] 

[Factor de Participação] [2] [-]* [Um número que 
será determinado pelo 
Emitente na [Data de 
Avaliação Inicial] [ ] e 
que não será inferior a 
[inserir número]  nem 
superior a [inserir 
número]]* 

[ParticipationDown] [-]* 
[ParticipationUp] [-]* 
[Desempenho] [-]* 
[Montante de Entrega Física] [-]* 
[Montante de Protecção] [-]* 
[Barreira de Protecção] [-]* 

[Nível de Protecção] 
[-]* 

[Preço de Exercício (Put Strike)] [-]* 
[Factor Quanto] [-]* 
[Reembolso Rainbow] [-]* 
[Data de Reembolso] [-]* 
[Determinação do Montante de Reembolso] [-]* 
[Direito de Reembolso do Emitente] [Sim][Não]* 
[Limite do Reembolso] [-]* 
[Montante de Referência] [-]* 
[Desempenho do cabaz de Referência] [-]* 
[Fonte de Referência] [-]* 
[Nível de Referência] [inserir definição 

relevante tal como 
constam dos Termos 
do Produto] 
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[Desempenho Relevante]  
[Valor do Nível de Referência Relevante] [inserir definição 

relevante tal como 
constam dos Termos 
do Produto] 

[Evento de Substituição] [-]* 
[Data de Redifinição] [ ]* 
[Valor Residual] [-]* 
[Custos de Implementação] [-]* 
[Factor de Capotamento] [-]* 
[Montante do Segundo Bónus] [-]* 
[Segunda Moeda] [ ]* 
[Moeda de Liquidação] [-]* 
[Activo Short] [-]* 
[Nível de Referência Especificado] [-]* 
[Nível de Referência do Stop Loss] [-]* 

[Strike] [1] 

[-]* [Um número que 
será determinado pelo 
Emitente na [Data de 
Avaliação inicial][ ] e 
que não será inferior a 
[inserir número] nem 
superior a [inserir 
número]]* 

[Strike] [2] 

[-]* [Um número que 
será determinado pelo 
Emitente na [Data de 
Avaliação inicial][ ] e 
que não será inferior a 
[inserir número] nem 
superior a [inserir 
número]]* 

[Sucessor Futuro] [-]* 
[Data do Evento Switch] [ ]* 
[Data de Cessação] [-]* 
[Percentagem do Limite] [-]* 
[Barreira Superior] [-]* [Número a ser 

determinado pelo 
Emitente na [Data de 
Avaliação Inicial] e que 
não será inferior a 
[inserir número] nem 
superior a [inserir 
número] 

[Data de Avaliação] [-]* 
[Data Valor] [-]* 
[se aplicável, inserir termos adicionais] [inserir definições 

relevantes conforme 
extraído das 
Condições do Produto] 

[Em relação aos Títulos multi-series inserir a seguinte tabela genérica da informação relevante e 
completar para Série de Títulos: 

ISIN [-] [-] [-] 
[-] [-] [-] [-] 

 

C.16 A data de 
expiração ou 
vencimento dos 
Títulos 
derivados – a 
data de 
exercício ou a 
data final de 
referência. 

[Inserir C.16 se o Anexo XII for aplicável] 

[Data de Liquidação: [Se um Evento de Reembolso tiver ocorrido, [inserir número] Dias Úteis após a 
Data de Observação em relação à qual o [Evento de Knock Out] [Evento de Reembolso] ocorra 
primeiro ou se um Evento de Reembolso não tiver ocorrido, [inserir data] ou se mais tarde, [inserir 
número] Dias Úteis após a Data de Avaliação] [-]*] 

[[Data[s] de Exercício][Período de Exercício]: [Se um Evento de Reembolso tiver ocorrido, [inserir 
número] Dias Úteis após a Data de Observação em relação à qual o Evento de Reembolso ocorra 
primeiro ou se um Evento de Reembolso não tiver ocorrido, a Data de Avaliação] [a Data de Avaliação 
que ocorrer em último lugar] [  [-]*] 

[data de avaliação: [-] [sujeita a ajustamento ]*] 

[Em relação aos Títulos multi-series inserir a seguinte tabela genérica da informação relevante e 
completar para Série de Títulos: 

ISIN [Data de 
Liquidação] 

[Data[s] de Exercício] 
[Período de Exercício] 

[data de 
avaliação] 
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[-] [-] [-] [-] 
 

C.17 Procedimento 
de liquidação 
dos Títulos 
derivados. 

[Inserir C.17 se o Anexo XII for aplicável] 

[Quaisquer valores em Espécie pagáveis pelo Emitente deverão ser transferidos para o Agente de 
Compensação relevante para proceder à sua distribuição pelos detentores dos Títulos. 

O Emitente terá cumprido as suas obrigações de pagamento [e/ou entrega] através do [pagamento do 
Montante em Numerário] [e/ou] [entrega do Montante de Entrega Física] ao, ou à ordem do, Agente de 
Compensação relevante ou ao Sistema de Compensação de Entregas Materiais do valor assim pago 
ou entregue.] 

 

C.18 Descrição de 
como se 
processa o 
reembolso dos 
Títulos 
derivados. 

[Inserir C.18 se o Anexo XII for aplicável] 

[Pagamento do Montante em Numerário e/ou entrega do Montante da Entrega Física a cada detentor 
dos Títulos relevante na Data de Liquidação.] 

[Pagamento do Montante em Numerário a cada detentor dos Títulos relevante na Data de Liquidação.] 

[Entrega do Montante da Entrega Física a cada detentor dos Títulos relevante na Data de Liquidação.]  

[Os Títulos [podem] pagar o Montante do Cupão a cada Obrigacionista respectivo na Data de 
Pagamento de Cupão aplicável] 

 

C.19 O Preço de 
Exercício 
(Strike) ou o 
preço final de 
referência do 
Activo 
Subjacente. 

[Inserir C.19 se o Anexo XII for aplicável] 

[O Nível de Referência Final][de cada Produto do Cabaz]: [-]*]  

[Em relação aos Títulos multi-series inserir a seguinte tabela genérica da informação relevante e 
completar para Série de Títulos: 

ISIN Nível de Referência Final 
[-] [-] 

 

C.20 Tipo de Activo 
Subjacente e 
onde pode ser 
obtida 
informação 
sobre o 
subjacente. 

[Inserir C.20 se o Anexo XII for aplicável] 

[Não aplicável; os Títulos pagam um montante fixo sem ter em consideração o Preço de Exercício ou 
o Nível de Referência Final do Ativo Subjacente,] 

[Ativo[s] Subjacente[s]][Constituintes do Cabaz] 

 

Tipo:  [Acção] [Índice] [Índice Multi-Câmbio][ [Outro Título] [Commodity]   
 [Taxa de Câmbio] [Contrato de Futuros] [Participação no Fundo] [Unidade de Participação] 
[Taxa de juro] [Cabaz de activos constituído da seguinte forma: inserir detalhes acerca do 
tipo ou tipos relevantes de Constituintes do Cabaz – Acções, Índices, Outros Títulos, 
Commodities, Taxas de Câmbio, Contratos de Futuros, Unidades de Participação em 
Fundos ou Acções e/ou Taxas de Juro:] 

Nome:  [-]* 

 

ISIN]:  [-]* 

Informação acerca do desempenho histórico e actual do [Activo Subjacente][Constituinte do cabaz] e 
da sua volatilidade pode ser obtida [no website público www. [maxblue.de] [ ] [e na página da 
[Bloomberg] [inserir detalhes da página]] ou da [Reuters] [inserir detalhes da página]] para cada 
Título ou elemento que integra o [Activo Subjacente][Constituinte do Cabaz]. [Se não existir informação 
pública, inserir: disponível em papel nas nossas instalações [inserir morada/nº de telefone]] 

[Relativamente aos Títulos multiséries inserir a seguinte tabela que reúne informação relevante e 
completa  para cada série de Títulos: 

ISIN [-] [-] [-] 
[-] [-] [-] [-] 

 

C.21 O mercado em 
que os Títulos 
sejam 
negociados 
relativamente 
ao qual o 
Prospecto Base 
tenha sido 
publicado 

[Inserir C.21 se o Anexo XIII for aplicável] 

[Foi efectuado] [será efectuado] um pedido de admissão à negociação dos Valores Mobiliários no 
mercado regulado da Bolsa de Valores do Luxemburgo] [Não aplicável. Os Valores Mobiliários não 
serão considerados ou admitidos à negociação em mercado regulado de qualquer bolsa] 
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Elemento Secção D – Riscos 

D.2 Informação essencial sobre os 
principais riscos específicos do 
Emitente. 

Os investidores estarão expostos ao risco de o Emitente se tornar insolvente e como 
resultado de estar sobre endividado ou incapaz de pagar as suas dívidas, i.e., estarão 
expostos ao risco de o Emitente ser temporária ou definitivamente incapaz de cumprir 
atempadamente os pagamentos de capital e/ou juros. As notações de risco do 
Emitente refletem a avaliação destes riscos. 

Fatores que podem ter um impacto negativo na lucratividade do Deutsche Bank são 
descritos em seguida: 

− Embora a economia global tenha demonstrado um crescimento robusto em 
2018, continuam a existir riscos macroeconómicos significativos que podem 
afetar negativamente os resultados das operações e a situação financeira de 
alguns dos negócios do Deutsche Bank, bem como os planos estratégicos, 
incluindo uma deterioração das perspetivas económicas para a zona Euro e o 
abrandamento dos mercados emergentes, tensões comerciais entre os EUA 
e a China, bem como entre EUA e Europa, riscos de inflação, Brexit, eleições 
europeias e riscos geopolíticos.  

− Na União Europeia, níveis elevados continuados de incerteza política poderão 
ter consequências imprevisíveis para o sistema financeiro e a economia, e 
contribuir para a desintegração europeia em determinadas áreas, conduzindo 
potencialmente ao declínio de níveis comerciais, depreciações de ativos e 
perdas em negócios do Deutsche Bank. A capacidade do Deutsche Bank se 
proteger contra estes riscos é limitada.  

− A potencial saída do Reino Unido da União Europeia – Brexit – pode ter efeitos 
adversos em negócios do Deutsche Bank, em resultados de operações ou 
planos estratégicos.  

− O Deutsche Bank poderá ter de resolver imparidades na sua exposição à 
dívida soberana de países europeus ou outros, se a crise da dívida soberana 
europeia reacender. Os swaps de risco de incumprimento nos quais o 
Deutsche Bank participou para gerir o risco de crédito soberano podem não 
estar disponíveis para controlar estas perdas.  

− Os resultados das operações e condição financeira do Deutsche Bank, em 
particular Corporate Bank e Investment Bank do Deutsche Bank, continuam a 
sofrer o impacto negativo do ambiente de mercado desafiante, condições 
macroeconómicas e geopolíticas incertas, menor nível de atividade de 
clientes, maior concorrência e regulação, e os impactos imediatos resultantes 
das decisões estratégicas do Deutsche Bank. Se o Deutsche Bank não 
conseguir melhorar a sua rentabilidade, já que continua a enfrentar estes 
ventos adversos, o Deutsche Bank poderá não conseguir cumprir muitas das 
suas aspirações estratégicas, e poderá ter dificuldade em manter a liquidez e 
alavancagem de capital nos níveis esperados pelos participantes do mercado 
e reguladores do Deutsche Bank.  

− O Deutsche Bank considera pontualmente combinações comerciais. 
Geralmente, é impraticável para o Deutsche Bank considerar revisões de 
qualquer negócio em que se possa envolver numa combinação a celebrar em 
todos os aspetos. Como tal, uma combinação pode não resultar tão bem 
quanto esperado. Além disso, o Deutsche Bank pode falhar em integrar as 
suas operações com qualquer entidades com as quais participe numa 
combinação comercial. A falha em concluir as combinações comerciais 
anunciadas ou em obter os lucros previstos com essa combinação pode afetar 
material e adversamente a rentabilidade do Deutsche Bank. Essas falhas 
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também podem afetar a perceção dos investidores sobre os potenciais 
negócios e a gestão do Deutsche Bank. Podem, ainda, conduzir à saída de 
colaboradores chave, ou a maiores custos e a uma redução dos lucros, se o 
Deutsche Bank se sentir compelido a oferecer-lhes incentivos financeiros para 
ficarem. 

A especulação de mercado sobre a potencial consolidação do setor financeiro 
na Europa e o papel do Deutsche Bank nessa consolidação também poderá 
ter efeitos adversos nos seus negócios e níveis de receitas. Embora seja 
frequente a especulação relativamente à consolidação, existem inúmeros 
impedimentos para concluir transações no setor no Deutsche Bank, incluindo 
os colocados pelo ambiente regulador, modelos de negócio diversos, 
questões de avaliação e contratempos enfrentados pela indústria, incluindo o 
ambiente de baixas taxas de juro, pressões de mercado e os elevados custos 
associados à racionalização e simplificação dos negócios das instituições. 
Como tal, o Deutsche Bank pode decidir deixar de considerar combinações 
comerciais, ou não procurar oportunidades disponíveis. 

Se o Deutsche Bank evitar participar em transações de combinações de 
negócios, ou se transações anunciadas ou esperadas não se materializarem, 
os agentes do mercado podem ter uma perceção negativa do Deutsche Bank. 
O Deutsche Bank também pode não ser capaz de expandir os seus negócios, 
sobretudo em novas áreas de negócios, de forma tão rápida ou bem sucedida 
quanto a concorrência, se o fizer sozinho através de crescimento orgânico. 
Estas perceções e limitações podem custar negócios ao Deutsche Bank e 
lesar a sua reputação, o que poderá ter efeitos materiais adversos na condição 
financeira, resultados de operações e liquidez do Deutsche Bank. 

− Condições adversas de mercado, deterioração do preço dos ativos, 
volatilidade e um sentimento cauteloso por parte dos investidores têm afetado 
e pode afetar de futuro, material e adversamente, as receitas e os lucros do 
Deutsche Bank, em particular na banca de investimento, corretagem e outros 
negócios baseados em taxas e comissões do Deutsche Bank. Como tal, o 
Deutsche Bank incorreu no passado e pode incorrer no futuro em perdas 
significativas decorrentes das suas atividades de negócios e investimentos. 

− A liquidez, as atividades financeiras e a rentabilidade do Deutsche Bank 
podem ser afetadas adversamente por uma incapacidade em aceder aos 
mercados financeiros de dívida ou em vender ativos durante períodos de 
constrangimento de liquidez globais ou específicos da empresa. As descidas 
de classificação de crédito têm contribuído para um aumento dos custos de 
financiamento do Deutsche Bank, e qualquer descida futura poderá afetar de 
forma materialmente adversa os seus custos de financiamento, a intenção das 
contrapartes continuarem a realização de negócios e aspetos significativos do 
seu modelo de negócios. 

− No terceiro trimestre de 2019, o Deutsche Bank anunciou alterações na sua 
estratégia e atualizações nas suas metas financeiras. Se o Deutsche Bank 
não conseguir implementar os seus planos estratégicos com êxito, pode não 
ser capaz de atingir os seus objetivos financeiros, ou incorrer em perdas ou 
baixa rentabilidade, e a sua condição financeira, resultados de operações e 
cotação de mercado podem ser material e adversamente afetados. 

− O Deutsche Bank poderá ter dificuldade em vender empresas, negócios ou 
ativos a preços favoráveis ou não, e pode sofrer perdas materiais desses 
ativos e de outros investimentos, independentemente de desenvolvimentos de 
mercado.  
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− A forte concorrência no mercado doméstico do Deutsche Bank na Alemanha, 
bem como em mercados internacionais, tem afetado e poderá continuar a 
afetar material e adversamente as suas receitas e lucros.  

− Reformas regulatórias aprovadas e propostas em resposta à debilidade do 
setor financeiro, juntamente com o crescente escrutínio regulatório em geral, 
tiveram e continuam a ter um impacto significativo no Deutsche Bank e podem 
afetar adversamente o seu negócio e a sua capacidade para executar os seus 
planos estratégicos. Reguladores competentes podem proibir o Deutsche 
Bank de realizar pagamentos de dividendos ou pagamentos dos seus 
instrumentos reguladores de capital, ou tomar outras ações, se o Deutsche 
Bank falhar no cumprimento dos requisitos reguladores.  

− Alterações regulatórias e legislativas requerem ao Deutsche Bank que 
mantenha um capital crescente e a obedecer a requisitos restritivos de 
liquidez. Estes requisitos podem afetar significativamente o modelo de 
negócio, condição financeira e resultados das operações do Deutsche Bank, 
bem como o ambiente competitivo, em geral. Quaisquer perceções no 
mercado de que o Deutsche Bank possa não ser capaz de cumprir os seus 
requisitos de capital ou liquidez com um amortecimento adequado, ou de que 
o Deutsche Bank deva manter capital ou liquidez em excesso relativamente a 
estes requisitos, ou outra falha em cumprir estes requisitos, poderiam 
intensificar o efeito destes fatores no seu negócio e nos resultados. 

− Em alguns casos, o Deutsche Bank deverá manter e calcular capital, e cumprir 
regras de liquidez e gestão de risco separadamente para as suas operações 
locais em diferentes jurisdições, em particular nos EUA. 

− O capital regulador, os rácios de liquidez e os fundos do Deutsche Bank, 
disponíveis para distribuição nas suas ações ou instrumentos reguladores de 
capital, serão afetados pelas decisões comerciais do Deutsche Bank e, ao 
tomar essas decisões, os interesses do Deutsche Bank e os dos titulares 
desses instrumentos podem não estar alinhados, podendo o Deutsche Bank 
tomar decisões de acordo com a lei aplicável e os termos dos instrumentos 
relevantes que resultem na realização de pagamentos inferiores ou na 
ausência de pagamentos sobre as ações ou instrumentos de regulação de 
capital do Deutsche Bank. 

− Legislação europeia e alemã a respeito sobre a recuperação e a resolução de 
bancos e sociedades de investimento, se fossem dados passos para garantir 
ao Deutsche Bank a imposição de medidas de resolvabilidade ou resolução, 
poderia afetar significativamente as suas operações comerciais e conduzir a 
perdas para os seus acionistas e credores. 

− Outras reformas regulatórias aprovadas e propostas na sequência da crise 
financeira - como por exemplo, os novos regulamentos que governam as 
atividades em derivados do Deutsche Bank, impostos e taxas bancárias 
compensatórias, proteção de depósitos, proteção de dados ou um possível 
imposto sobre transações financeiras - podem aumentar materialmente os 
custos operacionais do Deutsche Bank e ter um impacto negativo no seu 
modelo de negócio. 

− É necessário um ambiente de controlo interno robusto e efetivo, e 
infraestruturas adequadas (com pessoas, políticas e procedimentos, testes de 
controlo e sistemas de IT) para garantir que o Deutsche Bank conduz os seus 
negócios de acordo com as leis, normas e expectativas de supervisão 
associadas aplicáveis. O Deutsche Bank identificou a necessidade de 
fortalecer o seu ambiente de controlo interno e infraestruturas, e adotou 
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iniciativas para o conseguir. Se estas iniciativas não forem bem sucedidas ou 
demorarem, a reputação, a posição reguladora e a condição financeira do 
Deutsche Bank poderão ser afetadas de forma materialmente adversa, e a 
capacidade do Deutsche Bank alcançar as suas metas estratégicas pode ser 
prejudicada. 

− O BaFin ordenou ao Deutsche Bank que melhorasse a sua infraestrutura de 
controlo e conformidade em relação ao combate ao branqueamento de 
capitais e a processos de conhecimento dos clientes na anterior divisão de 
Corporate & Investment Bank, e designou um representante especial para 
monitorizar a implementação destas medidas. Os resultados de operações, 
condição financeira e reputação do Deutsche Bank podem ser material e 
adversamente afetados se o Deutsche Bank for incapaz de melhorar 
significativamente a sua infraestrutura e ambiente no prazo definido. 

− O Deutsche Bank opera num ambiente altamente e cada vez mais regulado e 
litigioso, expondo-se potencialmente a ações de responsabilidade e outros 
custos, o montante dos quais pode ser substancial e difícil de estimar, bem 
como a sanções regulatórias e a prejuízos na sua reputação. 

− O Deutsche Bank é atualmente alvo de uma série de investigações da 
indústria por parte de entidades reguladoras e de aplicação da lei 
relativamente às comissões oferecidas interbanco e a agentes, bem como de 
ações civis. Dada a dimensão da incerteza, incluindo a relacionada com o 
elevado perfil das matérias e com as negociações com outros bancos, o  
eventual resultado destas matérias é imprevisível, podendo afetar adversa e 
materialmente os resultados operacionais do Deutsche Bank, as suas 
condições financeiras e a sua reputação. 

− Os reguladores e as autoridades legais estão a investigar, entre outras coisas, 
a conformidade do Deutsche Bank com a Lei Norte-americana sobre Práticas 
de Corrupção no Estrangeiro e outras leis relativamente às práticas de 
contratação do Deutsche Bank relacionadas com candidatos referenciados 
por clientes, potenciais clientes e responsáveis governamentais, e o seu 
compromisso de seletores e consultores do Deutsche Bank. 

− O Deutsche Bank está atualmente envolvido num processo civil relacionado 
com a sua oferta voluntária de aquisição de todas as ações do Postbank. O 
alcance da exposição financeira do Deutsche Bank nesta matéria pode ser 
material e a sua reputação pode ficar lesada.  

− O Deutsche Bank investigou as circunstâncias em torno das ordens de 
mercado efetuadas por certos clientes em Moscovo e Londres, tendo 
aconselhado reguladores e autoridades legais em várias jurisdições sobre 
estas operações. Caso estas violações legais ou regulamentares sejam 
consideradas como tendo ocorrido, quaisquer penas resultantes contra o 
Deutsche Bank podem afetar material e adversamente os resultados das suas 
operações, condição financeira e reputação. 

− O Deutsche Bank está atualmente envolvido em ações civis e criminais 
relativamente a transações com a Monte dei Paschi di Siena. O alcance da 
exposição financeira do Deutsche Bank a estas matérias pode ser material e 
a sua reputação pode ficar lesada. 

− O Deutsche Bank está sob escrutínio contínuo por parte de autoridades fiscais 
nas jurisdições onde o Deutsche Bank opera. A legislação fiscal é cada vez 
mais complexa e está em evolução. O custo para o Deutsche Bank decorrente 
da conclusão e resolução de avaliações fiscais de rotina, contencioso fiscal e 
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outros procedimentos ou disputas fiscais pode aumentar e afetar 
adversamente o seu negócio, condição financeira e resultados da operação. 

− O Deutsche Bank está atualmente envolvido num processo legal com as 
autoridades fiscais alemãs em relação ao tratamento tributária de certas 
receitas recebidas relativamente aos seus ativos de planos de pensões. A 
ação está pendente junto do Supremo Tribunal Fiscal alemão 
(Bundesfinanzhof). Se os tribunais decidirem a favor das autoridades fiscais 
alemãs, o resultado terá um efeito material nas receitas gerais e na condição 
financeira do Deutsche Bank. 

− Os comités do congresso dos EUA e outras entidades governamentais norte-
americanas têm procurado informações junto do Deutsche Bank sobre 
potenciais acordos entre o Deutsche Bank e a sua filial executiva norte-
americana, o Presidente, a sua família e outros parceiros próximos, expondo 
o Deutsche Bank em particular a riscos para a sua reputação e potenciais 
perdas de negócios, como resultado da ampla atenção dos meios de 
comunicação.  

− O Deutsche Bank tem recebido pedidos de informações por parte de 
organismos reguladores e de aplicação da lei, relativamente às suas relações 
bancárias com o Danske Bank, expondo o Deutsche Bank em particular a 
riscos de reputação e potenciais perdas de negócios, como resultado da 
ampla atenção dos meios de comunicação.  

− Em Novembro de 2018, os escritórios do Deutsche Bank em Frankfurt foram 
alvo de buscas pelas autoridades policiais alemãs, por suspeita de que dois 
colaboradores e outros indivíduos ainda não identificados na altura se tinham 
deliberadamente abstido de emitir relatórios de atividades suspeitas (SAR) de 
forma atempada, ajudando e ocultando branqueamento de capitais, expondo 
o Deutsche Bank em particular a riscos de reputação e potenciais perdas de 
negócios, como resultado da ampla atenção dos meios de comunicação. 

− Uma declaração ou convicção de culpa do Deutsche Bank ou dos seus 
afiliados em ações criminais pode ter consequências com efeitos adversos em 
alguns dos seus negócios. 

− Para além dos seus negócios de banca tradicional de depósitos e 
empréstimos, o Deutsche Bank também está envolvido em negócios de 
crédito não-tradicional em que o crédito é estendido para transações que 
incluem, por exemplo, a sua titularidade de títulos de terceiros ou o seu 
envolvimento em transações complexas de derivados. Estes negócios de 
crédito não-tradicionais aumentam materialmente a exposição do Deutsche 
Bank a risco de crédito. 

− Uma proporção substancial dos ativos e passivos compreende instrumentos 
financeiros que este mantém a um valor justo, com mudanças de valor justo 
refletivas no seu mapa de resultados. Como resultado destas alterações, o 
Deutsche Bank tem perdas incorridas no passado, e poderá incorrer em mais 
perdas no futuro. 

− De acordo com as regras contabilísticas, o Deutsche Bank tem de testar 
periodicamente o valor de reputação dos seus negócios, bem como o valor 
dos seus outros ativos intangíveis em termos de depreciação. Caso esses 
testes determinem que existem critérios de depreciação, o Deutsche Bank 
deverá baixar o valor desse ativo, de acordo com as regras contabilísticas. As 
depreciações de reputação e outros ativos intangíveis tiveram e podem ter um 
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efeito material adverso na rentabilidade e nos resultados das operações do 
Deutsche Bank. 

− De acordo com as regras contabilísticas, o Deutsche Bank tem de rever os 
seus ativos fiscais deferidos no final de cada período de reporte. Na medida 
em que já não seja provável estar disponível receitas tributável suficiente para 
permitir a utilização de lucros da totalidade ou parte dos ativos fiscais 
deferidos, o Deutsche Bank tem de reduzir os montantes contabilizados. Estas 
reduções tiveram e podem ter no futuro efeitos materiais adversos na sua 
rentabilidade, capital e condição financeira. 

− As políticas, procedimentos e métodos de gestão de risco do Deutsche Bank 
deixam o Banco exposto a riscos não antecipados e não identificados, os 
quais podem conduzir a perdas substanciais.  

− Os riscos operacionais, que podem decorrer de erros no desempenho dos 
processos do Deutsche Bank, na conduta de colaboradores do Deutsche 
Bank, da instabilidade, de anomalias ou falhas no sistema de IT e na 
infraestrutura do Deutsche Bank, ou perdas de continuidade do negócio, ou 
problemas comparáveis relativamente a fornecedores do Deutsche Bank, 
podem perturbar os negócios do Deutsche Bank e causar perdas materiais. 

− O Deutsche Bank emprega uma variedade de fornecedores para apoiar as 
suas atividades e operações. Os serviços prestados por fornecedores 
colocam riscos ao Deutsche Bank comparativamente aos que o Deutsche 
Bank corre quando executa os serviços por si mesmo, e o Deutsche Bank 
mantém-se responsável, em última análise, pelos serviços que os seus 
fornecedores prestam. Além disso, se um fornecedor não conduzir a atividade 
de acordo com as normas aplicáveis ou as expectativas do Deutsche Bank, o 
Deutsche Bank pode ficar exposto a perdas materiais, ações reguladoras ou 
litígios, ou falhar em alcançar os benefícios procurados com essa relação. 

− Os sistemas operacionais do Deutsche Bank estão sujeitos a um risco 
crescente de ataques informáticos e a outra criminalidade proveniente da 
utilização de internet, que pode resultar em perdas materiais de informações 
de clientes, prejudicar a reputação do Deutsche Bank e levar a sanções 
regulatórias e a perdas financeiras. 

− A dimensão das operações de liquidação do Deutsche Bank expõe-no a riscos 
superiores de perdas substanciais se estas operações não funcionarem 
devidamente.  

− Os atuais esforços de reforma global de referência, iniciados pelo Quadro de 
Estabilidade Financeira, especificamente a transição das taxas interbancárias 
oferecidas para taxas de referência alternativas, incluindo as chamadas “taxas 
livres de risco”, que estão em desenvolvimento, introduzem um número de 
riscos inerentes aos negócios e à indústria financeira do Deutsche Bank. Estes 
riscos, caso se materializem, podem ter efeitos adversos nos negócios, 
resultados de operações e rentabilidade do Deutsche Bank.  

− O Deutsche Bank está sujeito a leis e outros requisitos relativamente a 
sanções e embargos financeiros e comerciais. Se o Deutsche Bank violar 
essas leis e requisitos, pode estar sujeito, o que já sucedeu no passado, a 
ações e penalizações reguladoras materiais. 

 

− As transações com contrapartes de países designados pelo Departamento de 
Estado dos Estados Unidos da América como estados patrocinadores do 
terrorismo ou pessoas identificadas pelas sanções económicas internas dos 
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Estados Unidos da América pode levar clientes potenciais e investidores a 
evitar negociar com o Deutsche Bank ou a investir nos seus Valores 
Mobiliários, prejudicar a sua reputação ou resultar em ações reguladores ou 
fiscalizadoras que afetem adversa e materialmente o seu negócio. 

[Se o 
Anexo V 
ou o 
Anexo XIII 
forem 
aplicáveis, 
inserir 
D.3] 

[Se o 
Anexo XII 
for 
aplicável, 
inserir 
D.6] 

[Se o Anexo V ou o Anexo XIII 
forem aplicáveis, inserir: 
Informação essencial sobre os 
riscos concretos e particulares 
de cada Título.] 

[Se o Anexo XII for aplicável, 
inserir: Aviso de risco na medida 
em que os investidores poderão 
perder o valor da totalidade do 
seu investimento ou parte dele.] 

[Se o Anexo XII for aplicável, inseir: Quando não for especificado nenhum valor mínimo 
de numerário ou activos a pagar ou entregar, os investidores poderão sofrer uma 
perda total ou parcial do seu investimento nesse Título.] 

 

[Se o Título estiver associado ao Activo Subjacente, inserir: Títulos estão associados 
ao Activo Subjacente 

Os montantes pagos ou os activos entregues periodicamente ou no exercício ou no 
reembolso dos Títulos, consoante os casos, estão associados ao Activo Subjacente, 
o qual poderá contemplar um ou mais Artigos de Referência. A compra ou o 
investimento em Títulos associados ao Activo Subjacente envolve riscos substanciais.  

Os Títulos não são Títulos convencionais e acarretam vários riscos de investimento 
próprios que os potenciais investidores devem compreender bem antes de investirem 
nesses Títulos. Cada potencial investidor nos Títulos deve estar familiarizado com 
Títulos que possuam características semelhantes a estes Títulos e deve estudar 
integralmente toda a documentação relevante e compreender os termos e condições 
dos Títulos e a natureza e amplitude da sua exposição ao risco de perda.] 

[Se os montantes a pagar ou os activos a entregar relativamente ao Título forem 
calculados através de uma fórmula, inserir: 

Os investidores potenciais devem assegurar que compreendem a fórmula relevante 
de acordo com a qual são calculados os valores a pagar e/ou os activos a entregar, e, 
se necessário obter aconselhamento junto dos seus próprios consultores.] 

[Se o Título estiver associado ao Activo Subjacente, inserir: Riscos associados ao 
Activo Subjacente 

Devido à influência do Activo Subjacente nos direitos inerentes ao Título[, tal como 
com um investimento directo no Activo Subjacente,] os investidores estão expostos a 
riscos durante o período de vigência de vigência e também na data de vencimento, 
que normalmente estão associados a [um investimento nas] acções respectivas 
[acção[ões]] [,] [e] [Índice] [Índices] [,] [e] [commodity] [commodities]] [,] [e] [Taxa de 
Câmbio] [Taxa de Câmbios] [,] [e] [Taxa de Juro] [Taxa de Juros] [,] [e][ ] [e também 
com [activos em países de mercados emergentes] [e] [investimentos em hedge 
funds][em geral].] 

[Riscos cambiais 

[Como a [moeda] [moedas] do Activo Subjacente não [é][são] a(s) mesma(s) que a 
Divisa de Pagamento do [Título][Títulos],] os investidores estão expostos ao risco de 
mudanças adversas na Taxa de Câmbios, tanto durante o período de vigência de 
vigência como na data de vencimento.] Os investidores [também] correm um risco com 
a Taxa de Câmbio se o Divisa de Pagamento não for a moeda da jurisdição-sede do 
investidor.] 

[Risco de correlação 

O Montante de [quaisquer cupões e] qualquer montante em numerário a pagar [ou 
montante de entrega física devido] ao abrigo dos Títulos está dependente do 
desempenho de múltiplos Itens de Referência. A este respeito, o desempenho do Item 
de Referência com o pior desempenho em comparação com o desempenho dos 
restantes Itens de Referência é relevante. O nível de dependência entre os Itens de 
Referência, a chamada correlação, pode ter um impacto significativo no risco 
associado a um investimento nos Títulos. Este risco aumentará se a correlação entre 
os Itens de Referência decrescer uma vez que neste caso a probabilidade de, pelo 
menos, um dos Itens de Referência mostrar um desempenho adverso em comparação 
com o desempenho dos restantes Itens de Referênciaaumenta.] 

[Títulos Liquidados Fisicamente] 

[Inserir quando relevante para Títulos, excepto para os Títulos italianos] Um Evento 
de Perturbação da Liquidação é um evento fora do controlo do Emitente, pelo que, na 
opinião do Agente de Cálculo, a entrega dos ativos especificados a serem entregues 
pelo ou em nome do Emitente não é viável. Qualquer determinação neste sentido pode 
afetar o valor dos Títulos e/ou pode atrasar a liquidação relativamente aos Títulos. 
Enquanto o Evento de Perturbação da Liquidação subsistir o Emitente pode decidir a 
seu próprio critério razoável cumprir esta obrigação relativamente aos Títulos 
relevantes através do pagamento do Valor de Mercado desse Título, tendo em 
consideração quaisquer montantes já entregues ou pagamentos já efetuados e o valor 
do(s) restante(s) montante(s) que seriam de outra forma entregues ou pagos conforme 



I. RESUMO 
 

 

determinado pelo Emitente, menos uma parte proporcional do custo direto e indireto 
do Título para o Emitente relativamente à dissolução de acordos de cobertura de risco 
relacionados]   

[Se o Título tiver uma call option do Emitente ou um reembolso automático ou uma 
característica de cancelamento, inserir: Rescisão Antecipada 

[Os termos e condições dos Títulos incluem uma disposição segundo a qual, seja por 
opção do Emitente ou não, sempre que certas condições estiverem satisfeitas, a 
Emitente tem direito a resgatar ou cancelar antecipadamente esses Títulos. 
Consequentemente, os Títulos poderão ter um valor de mercado inferior ao de Títulos 
semelhantes, mas que não prevêem esse direito do Emitente ao reembolso ou ao 
cancelamento. Durante qualquer período em que os Títulos possam ser resgatados 
ou cancelados por esta via, o valor de mercado dos Títulos regra geral não aumentará 
substancialmente acima do preço a que poderão ser resgatados ou cancelados. O 
mesmo se aplica quando os termos e C«condições dos Títulos incluírem uma 
disposição para o reembolso ou cancelamento automático dos Títulos (por exemplo, 
"knock-out" ou disposição "auto call").] 

 [Riscos associados a um Evento de Ajustamento ou um Evento de 
Ajustamento/Cessação] 

[Se o Anexo Belga não se aplicar, inserir: 

O Emitente tem direito a efetuar ajustamentos aos Termos e Condições no seguimento 
da ocorrência de um Evento de Ajustamento. Um Evento de Ajustamento pode incluir 
qualquer evento que afete materialmente o valor económico teórico de um Ativo 
Subjacente ou qualquer evento que perturbe materialmente a ligação económica entre 
o valor de um Ativo Subjacente e os Títulos existente imediatamente antes da 
ocorrência desse evento, e outros eventos especificados. No entanto, o Agente de 
Cálculo pode decidir não efetuar ajustamentos aos Termos e Condições no 
seguimento da ocorrência de um Evento de Ajustamento. 

[inserir para os Títulos que não são Títulos Italianos, ou para Títulos Italianos em que 
o “Montante de Reembolso Mínimo a Pagar” foi especificado como sendo aplicável: 

Qualquer ajustamento pode ter em conta quaisquer impostos, taxas, retenções, 
deduções ou quaisquer outros encargos (incluindo, mas sem limitar, alterações em 
consequências fiscais) para o Emitente como resultado do Evento de Ajustamento. ] 

[Inserir para Títulos que são Títulos Italianos em que o “Montante de Reembolso 
Mínimo a Pagar” não foi especificado como sendo aplicável: Qualquer ajustamento 
não terá em conta qualquer custo acrescido para o Emitente como resultado de 
qualquer taxa, retenção, dedução ou qualquer outro encargo, e uma alteração em 
consequências fiscais não incluirá alterações resultantes de acordos de cobertura do 
Emitente.] ] 

Os termos e condições dos Títulos incluem uma disposição nos termos da qual, na 
opinião do Emitente nos casos em que certas condições estejam preenchidas, o 
Emitente tem o direito de reembolsar o cancelar antecipadamente os Títulos. Perante 
tal reembolso antecipado ou cancelamento, dependendo do evento que resultou 
nesse reembolso antecipado ou cancelamento, o Emitente pagará [ou] [Inserir para 
Títulos em que o Montante de Reembolso Mínimo a Pagar” foi especificado como 
sendo aplicável ] um montante mínimo especificado a respeito de cada montante 
nominal mais, em certas circunstâncias, um cupão adicional, ou[Inserir para Títulos 
em que o “Montante de Reembolso Mínimo a Pagar” não foi especificado como sendo 
aplicável e o “Reembolso no Valor Nominal” foi especificado como sendo aplicável o 
montante nominal dos Títulos ou] o preço de mercado dos Títulos [Inserir para Títulos 
que não são Títulos italianos] menos os custos diretos e indiretos para o emitente 
relativamente à dissolução ou ajustes de acordos de cobertura de risco subjacentes 
relacionados, que pode ser zero.[Inserir para Títulos Italianos que são Notes cotadas 
no mercado regulamentado Borsa Italiana MOT e/ou admitidas à negociação num 
sistema de negociação multilateral Italiano que o exija: O montante pago deve ser pelo 
menos igual ao [Montante Nominal][valor acrescido (sendo o Preço de Emissão mais 
o rendimento acumulado)] relativamente a cada Título]. Consequentemente, os Títulos 
podem ter um valor de mercado inferior a títulos semelhantes que não contêm esse 
direito do Emitente ao reembolso ou cancelamento.] 

 [Se o Anexo Belga se aplicar, inserir: 

Na ocorrência de um Evento de Ajustamento/Cessação, o Emitente tem o direito de 
ajustar os Termos e Condições ou cessar e cancelar os Títulos ou, em certos casos, 
substituir o Item de Referência relevante afetado por esse Evento de 
Ajustamento/Cessação. Um Evento de Ajustamento/Cessação pode incluir um evento 
que afete materialmente o método segundo o qual o Agente de Cálculo determina o 
nível ou preço de um item de referência ou a capacidade de o Agente de Cálculo 
determinar o nível ou preço de um Ativo Subjacente, um Ativo Subjacente ser 
materialmente modificado ou afetado, ou um Evento de Ajustamento ocorrer 
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relativamente ao qual o Agente de Cálculo determina que não é capaz de efetuar o 
ajustamento apropriado, e outros eventos especificados. 

O Emitente também tem direito a ajustar os Termos e Condições no seguimento da 
ocorrência de um Evento de Ajustamento. Um Evento de Ajustamento pode incluir 
qualquer evento que afete materialmente o valor económico teórico de um Ativo 
Subjacente ou qualquer evento que perturbe materialmente a ligação económica entre 
o valor de um Ativo Subjacente e os Títulos existente imediatamente antes da 
ocorrência desse evento. No entanto, o Agente de Cálculo pode decidir não efetuar 
ajustamentos aos Termos e Condições no seguimento da ocorrência de um Evento de 
Ajustamento. 

Não serão cobrados quaisquer custos aos titulares dos Títulos pelo ou em nome do 
Emitente para efetuar ajustamentos ou modificações aos Termos e Condições ou em 
resultado da cessação e cancelamento dos Títulos. 

[Se o Montante de Reembolso Mínimo a Pagar se aplicar, inserir: em cada caso, esses 
ajustamentos não reduzem o Montante em Numerário pago no reembolso dos Títulos 
na Data de Liquidação a um montante inferior ao [Montante de Reembolso Mínimo].] 

Se o Emitente cessar antecipadamente os Títulos no seguimento de um Evento de 
Ajustamento/Cessação que seja equivalente a um evento de força maior (sendo um 
evento ou circunstância que impeça definitivamente o desempenho das obrigações do 
Emitente e pelo qual o Emitente não seja responsável), o Emitente irá, se e na medida 
dos limites permitidos pela lei aplicável, pagar ao titular de cada Título um montante 
determinado pelo Agente de Cálculo como sendo o seu valor de mercado justo 
considerando evento relevante. Esse montante pode ser significativamente inferior ao 
investimento inicial do investidor nos Títulos e ainda em certas circunstâncias pode 
ser zero. 

[Se o Montante de Reembolso Mínimo a Pagar não se aplicar, inserir: Se o Emitente 
cessar os Títulos no seguimento de um Evento de Ajustamento/Cessação que não 
seja equivalente a um evento de força maior, o Emitente irá, se e na medida dos limites 
permitidos pela lei aplicável, pagar ao titular de cada Título um montante determinado 
pelo Agente de Cálculo como sendo (i) um montante determinado pelo Agente de 
Cálculo como sendo o seu valor de mercado justo considerando o evento relevante, 
mais (ii) uma quantia representando o reembolso dos custos inicialmente cobrados 
aos investidores pelo Emitente para emitir o Título (conforme ajustado para ter em 
consideração o tempo restante até à maturidade), capitalizado a uma taxa de juro para 
instrumentos de dívida comparáveis emitidos pelo Emitente para o restante prazo dos 
Títulos.] 

[Se o Montante de Reembolso Mínimo a Pagar se aplicar, inserir: Se o Emitente cessar 
os Títulos no seguimento de um Evento de Ajustamento/Cessação que não seja 
equivalente a um evento de força maior, o Emitente irá (sujeito ao parágrafo seguinte), 
se e na medida dos limites permitidos pela lei aplicável, pagar ao titular de cada Título 
na Data de Liquidação um montante determinado pelo Agente de Cálculo como sendo 
(i) [inserir Montante de Reembolso Mínimo], mais (ii) a quantia do valor do componente 
derivativo do respetivo Título, mais (iii) uma quantia representando o reembolso dos 
custos inicialmente cobrados aos investidores pelo Emitente para emitir o Título 
(conforme ajustado para ter em consideração o tempo restante até à maturidade), 
capitalizado a uma taxa de juro para instrumentos de dívida comparáveis emitidos pelo 
Emitente para o restante prazo dos Títulos. No entanto, o Titular do Título pode, 
alternativamente, escolher receber pagamento, antes da Data de Liquidação, de um 
montante igual à soma do valor de mercado justo do seu Título tendo em consideração 
o evento relevante, mais um montante representando o reembolso dos custos 
inicialmente cobrados aos investidores pelo Emitente para emitir o Título (conforme 
ajustado para ter em consideração o tempo restante até à maturidade) 

Se o desempenho das obrigações do Emitente ao abrigo dos Títulos se tornou ou irá 
tornar-se ilegal e isso resultar no Evento de Ajustamento/Cessação, os Títulos podem 
ser cessados e cancelados pelo Emitente a seu critério quer de acordo com o 
parágrafo acima quer pelo pagamento ao titular de cada Título um montante 
determinado pelo Agente de Cálculo como sendo a soma de (i) o maior de (a) o Valor 
de Mercado de cada Título, e (b) [inserir Montante de Reembolso Mínimo], mais (ii) o 
Montante de Reembolso dos Custos do Emitente do Título.] 

 [Regulação e revisão dos “benchmarks”] 

[Os índices que são considerados como “referências” (“benchmarks”) são o objeto de 
recentes orientações e propostas legislativas de reforma, nacionais, internacionais e 
outras. Algumas destas reformas já estão em vigor, enquanto outras ainda não foram 
implementadas. Estas reformas podem causar um desempenho destas referências 
diferente do passado e podem ter outras consequências que não são previsíveis.] 

[Bail-in regulatório e outras medidas de resolução 

Se a autoridade competente determinar que o Emissor não está a cumprir ou é 
provável que caia em incumprimento e que outras determinadas condições se 
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encontram reunidas, a autoridade de resolução competente tem o poder de reduzir o 
valor, incluindo reduzir o valor a zero, dos pedidos de pagamento do montante 
principal, dos juros ou qualquer outro montante relativo aos Valores Mobiliários, para 
converter os Valores Mobiliários em ações ordinárias ou outros instrumentos 
reconhecidos como Equity Tier 1 Capital (sendo os poderes de redução de valor e 
conversão normalmente designados como a ferramenta de bail-in), ou para aplicar 
quaisquer outras medidas de resolução incluindo (mas não se limitando a) 
transferência dos Valores Mobiliários para outra entidade, uma alteração dos termos 
e condições dos Valores Mobiliários ou um cancelamento dos mesmos. 

[Se o Formato de Passivos Admissíveis for especificado como sendo aplicável nos 
Termos e Condições, insirir: Fatores de Risco em relação aos requisitos 
regulamentares de emissões com formato de passivo admissíveis. 

Os Valores Mobiliários destinam-se a qualificar como passivos elegíveis para o 
requisito mínimo de fundos próprios e passivos elegíveis (MREL) do Emitente. O 
MREL é um requisito regulatório que procura assegurar que os bancos tenham uma 
quantidade suficiente de passivos com capacidade de absorção de perdas. Passivos 
elegíveis qualificados para o MREL estão sujeitos a restrições regulatórias que são 
refletidas nas características dos Valores Mobiliários. Como resultado, o formato do 
passivo elegível limita os direitos dos Titulares de Valores Mobiliarios e o reembolso 
antecipado pelo Emitente e a criação de mercado pelo Emitente e seus afiliados. 

Os Valores Mobiliários não incluem situações de incumprimento que habilitem os seus 
titulares a exigir o reembolso imediato dos Valores Mobiliários. Num cenário de 
resolução, os passivos elegíveis, tais como os Valores Mobiliários, seriam 
provavelmente sujeitos a redução ou conversão em capital próprio para absorver 
perdas ou recapitalizar o Emitente através da utilização do instrumento de 
recapitalização interna. 

Nenhum Titular de Valores Mobiliários poderá compensar suas reclamações 
decorrentes dos Valores Mobiliários contra quaisquer reclamação do Emitente. 
Nenhuma garantia deverá será prestada a qualquer momento para garantir as 
reclamações dos Titulares de Valores Mobiliários ao abrigo dos Valores Mobiliários; 
de qualquer garantia já prestada ou a prestar no futuro, em conexão com outras 
responsabilidades do Emitente, não poderá ser usada em reclamações ao abrigo dos 
Valores Mobiliários.  

Qualquer reembolso, recompra ou cessação dos Valores Mobiliários antes do 
vencimento previsto (se admissível), fica a critério exclusivo do Emitente ou dos seus 
afiliados e estará sujeito à aprovação prévia da autoridade competente, se legalmente 
exigido. Se os Valores Mobiliários forem reembolsados ou recomprados sem a pré 
aprovação regulatória, os montantes pagos deverão ser devolvidos ao Emitente 
independentemente de qualquer acordo em contrário. 

Não há garantia de que o Emitente esteja disposto ou apto a procurar uma aprovação 
regulatória para recompras, ou, caso o Emitente solicite tal aprovação, que tal será 
concedida. Neste sentido, não há garantia de que o Emitente ou suas afiliadas 
disponibilizem dados de mercado em relação aos Valores Mobiliários e os Titulares de 
Valores Mobiliários não devem tomar uma decisão de compra com base na 
expectativa de que o Emitente ou uma afiliada irá disponibilizar dados de mercado 
relativos aos Valores Mobiliários. 

A pré-aprovação regulatória das recompras, se solicitada e concedida, estará 
provavelmente sujeita a limites que podem resultar num volume máximo de 
transações. Se o volume de valores mobiliários que os investidores pretendem vender 
de volta ao Emitente aumentar substancialmente (devido, por exemplo, a factores 
como uma deterioração substancial na percepção geral da situação financeira do 
Emitente, tensão geral nos mercados financeiros e / ou uma grande oportunidade nas 
condições de mercado), afectando a atractividade relativa de um investimento nos 
Valores Mobiliários em comparação com outros potenciais investimentos, o volume 
máximo a que está sujeita uma potencial aprovação regulamentar das recompras 
poderá ser alcançado durante o prazo dos Valores Mobiliários. Não há garantia de que 
o Emitente esteja disposto ou apto a procurar ou obter uma aprovação regulatória 
subsequente para recompras e que a criação de mercado pode ser fornecida ou 
continuada. 

Os investidores devem ter em atenção qualquer a criação de mercado 
proporcionada pelo Emitente poderá ser interrompida ou terminar 
permanentemente, o que poderá reduzir substancialmente o preço que os 
investidores que pretendem vender valores mobiliários podem concretizar ou 
impedir os investidores de vender valores mobiliários no momento desejado. 

Adicionalmente, se o Formato de Passivos Admissíveis for especificado como 
sendo aplicável nos Termos do produto, os possíveis investidores devem 
também ter em atenção que os seus direitos de reembolso e direitos de 
compensação foram excluídos nos Termos do produto.] 
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[Se as Condições Garantidas forem aplicáveis: inserir: 
Não há garantia de que o produto da realização dos ativos de dados em garantia será 
suficiente para satisfazer as reivindicações de um Titular de Valores Mobiliários após 
a ocorrência de um evento de incumprimento. No caso de os ativos dados em garantia 
serem insuficientes para satisfazer as reivindicações de um Titular de Valores 
Mobiliários após a ocorrência de um evento de incumprimento, esse Titular de Valores 
Mobiliários terá o direito de reivindicar perante o Emitente a diferença numa base não 
garantida. No entanto, certos eventos ou circunstâncias, como uma insolvência em 
relação a qualquer uma das partes relevantes, podem levar a um atraso na realização 
dos ativos dados em garantia e pagamento de quaisquer valores relacionados aos 
investidores. 
Após um evento de incumprimento e evento de aceleração subseqüente (conforme 
notificado ao Agente das Garantias após a receção de uma instrução de aceleração), 
o Agente das Garantias executará as garantias e liquidará ou realizará os ativos dados 
em garantia. No entanto, o Agente das Garantias não terá nenhuma obrigação de o 
fazer se: (a) no caso de ser indicado pela percentagem necessária dos Titulares de 
Valores Mobiliários para efetuar tal liquidação ou realização de acordo com as 
disposições exatas de uma instrução de aceleração, acredita com razoabilidade que 
não será capaz de recuperar certas responsabilidades expectáveis ou sofreria um 
atraso não razoável ao fazê-lo; ou (b) no caso de ser indicado pela percentagem 
necessária dos Titulares de Valores Mobiliários para efetuar tal liquidação e realização 
de forma que não esteja de acordo com as disposições exatas de uma instrução de 
aceleração, não for indemnizado e/ou garantido e/ou pré-financiada de forma para si 
satisfatória. Tal inacção não constituirá violação das suas obrigações ao abrigo do 
Security Trust Deed, do Deed of Charge ou das Condições Garantidas e não conferirá 
o direito aos Titulares de Valores Mobiliários de agir directamente contra o Emitente, 
o Agente de Garantias Tripartido (Collateral Triparty Agent) ou o Depositário. Qualquer 
atraso consequente na liquidação ou realização dos Ativos dados em Garantia poderá 
afetar negativamente o montante a ser distribuído ou entregue aos Titulares de 
Valores Mobiliários.] 
 
[Riscos na maturidade] 

 

[Se o Título for um Certificate (Produto n.º C4) inserir:  

Se o Activo Subjacente perder valor, o Certificate envolve um risco de perda consoante 
o valor, preço ou nível do Activo Subjacente na data de vencimento; na pior das 
hipóteses, tal poderá resultar na perda total do capital investido. Isto acontecerá se o 
Nível de Referência Final na data de avaliação for zero.]  

 

[Se o Título for um Certificate 100% (produto n.º C5), inserir:  

Se o Activo Subjacente perder valor, o Certificate 100% envolve um risco de perda 
consoante o valor, preço ou nível do Activo Subjacente na data de vencimento; na pior 
das hipóteses, tal poderá resultar na perda total do capital investido. Isto acontecerá 
se o Nível de Referência Final na data de avaliação for zero.] 

 

[Se o Título for um Perpetual Certificate (produto n.º C6), inserir:  

Se o Activo Subjacente perder valor, o Perpetual Certificate envolve um risco de perda 
consoante o valor, preço ou nível do Activo Subjacente na data de vencimento; na pior 
das hipóteses, tal poderá resultar na perda total do capital investido. Isto acontecerá 
se o Nível de Referência Final na data de avaliação for zero.] 

 

[Se o Título for um Index Certificate (produto n.º C7), inserir:  
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Se o Activo Subjacente perder valor, o Index Certificate envolve um risco de perda 
consoante o valor, preço ou nível do Activo Subjacente na data de vencimento; na pior 
das hipóteses, tal poderá resultar na perda total do capital investido. Isto acontecerá 
se o Nível de Referência Final na data de avaliação for zero.] 

 

[Se o Título for um Performance Certificate (produto n.º C8), inserir:  

Se o Activo Subjacente perder valor, o Performance Certificate envolve um risco de 
perda consoante o valor, preço ou nível do Activo Subjacente na data de vencimento; 
na pior das hipóteses, tal poderá resultar na perda total do capital investido. Isto 
acontecerá se o Nível de Referência Final na Data de Avaliação for zero.] 

 

[Se o Título for um Discount Certificate (Entrega Física) (produto n.º C9), inserir:  

Se o Nível de Referência Final for [inferior] [inferior ou igual] ao limite máximo, os 
investidores recebem, consoante o Nível de Referência Final, ou um Montante em 
Numerário ou o Activo Subjacente com base no multiplicador ou, se for esse o caso, 
o activo especificado como Montante da Entrega Física. O valor de mercado do Activo 
Subjacente poderá ser inferior ao preço de compra do Discount Certificate. Nesse 
caso, os investidores sofrerão uma perda. Os investidores terão de ter em conta que 
poderá haver mais descidas no preço das acções após a data de avaliação até à 
transferência do Activo Subjacente. Na pior das hipóteses, o investidor sofrerá uma 
perda total do capital investido se na data de avaliação o Nível de Referência Final for 
zero.] 

 

[Se o Título for um Discount Certificate (Liquidação em Espécie) (produto n.º C10), 
inserir:  

Se o Nível de Referência Final for [inferior][inferior ou igual] ao limite máximo, o 
Montante em Numerário poderá ser inferior ao preço de compra do Discount 
Certificate. Nesse caso os investidores sofrerão uma perda. Na pior das hipóteses, o 
investidor sofrerá uma perda total do capital investido se na data de avaliação o Nível 
de Referência Final for zero.] 

 

[Se o Título for um Bonus Certificate (produto n.º C11), inserir:  

Se, durante o Período deObservação, o valor, preço ou nível do Activo Subjacente] for 
[superior] [inferior] [ou igual] a determinada Barreira, o Certificado envolve um risco de 
perda consoante o valor, preço ou nível do Activo Subjacente na data de vencimento; 
na pior das hipóteses, tal poderá resultar na perda total do capital investido. Isto 
acontecerá se o Nível de Referência Final na data de avaliação for zero.] 

 

[Se o Título for um Bonus Certificate with Cap (produto n.º C12), inserir:  

Se, durante o período de Observação, o valor, preço ou nível do Activo Subjacente for 
[superior] [inferior] [ou igual ] a determinada barreira, o Certificado envolve um risco 
de perda consoante o valor, preço ou nível do Activo Subjacente na data de 
vencimento; na pior das hipóteses, tal poderá resultar na perda total do capital 
investido. Isto acontecerá se o Nível de Referência Final na data de avaliação for 
zero.] 

 

[Se o Título for um BonusPro Certificate (produto n.º C13), inserir:  

 
Se, durante o período de observação, o valor, preço ou nível do Activo Subjacente for 
[superior] [inferior] [ou igual] a determinada Barreira, o Certificado envolve um risco de 
perda consoante o valor, preço ou nível do Activo Subjacente na data de vencimento; 
na pior das hipóteses, tal poderá resultar na perda total do capital investido. Isto 
acontecerá se o Nível de Referência Final na data de avaliação for zero.] 

 

[Se o Título for um BonusPro Certificate with Cap (produto n.º C14), inserir:  
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Se, durante o período de observação, o valor, preço ou nível do Activo Subjacente for 
[superior] [inferior] [ou igual] a determinadaB, o Certificado envolve um risco de perda 
consoante o valor, preço ou nível do Activo Subjacente na data de vencimento; na pior 
das hipóteses, tal poderá resultar na perda total do capital investido. Isto acontecerá 
se o Nível de Referência Final na data de avaliação for zero.] 

 

[Se o Título for um Easy Bonus Certificate (produto n.º C15), inserir:  

Se, na data de avaliação, o valor, preço ou nível do Activo Subjacente estiver [acima 
de] [abaixo de] [ou igual a] determinada Barreira, o Certificado envolve um risco de 
perda consoante o valor, preço ou nível do Activo Subjacente na data de vencimento; 
na pior das hipóteses, tal poderá resultar na perda total do capital investido. Isto 
acontecerá se o Nível de Referência Final na data de avaliação for zero.] 

 

[Se o Título for um Easy Bonus Certificate with Cap (produto n.º C16), inserir:  

Se, na Data de Avaliação, o valor, preço ou nível do Activo Subjacente for [superior] 
[inferior] [ou igual]  a determinada barreira, o Certificado envolve um risco de perda 
consoante o valor, preço ou nível do Activo Subjacente na data de vencimento; na pior 
das hipóteses, tal poderá resultar na perda total do capital investido. Isto acontecerá 
se o Nível de Referência Final na data de avaliação for zero.] 

 

[Se o Título for um Reverse Bonus Certificate (produto n.º C17), inserir:  

Se, durante o período de observação, o valor, preço ou nível do Activo Subjacente [for 
igual ou superior] [for superior] a determinada barreira, o Certificado envolve um risco 
de perda consoante o valor, preço ou nível do Activo Subjacente na data de 
vencimento; na pior das hipóteses, tal poderá resultar na perda total do capital 
investido. Isto acontecerá se o Nível de Referência Final na data de avaliação for pelo 
menos o dobro do Nível de Referência Inicial.] 

 

[Se o Título for um Reverse Bonus Certificate with Cap (produto n.º C18), inserir:  

Se, durante o período de observação, o valor, preço ou nível do Activo Subjacente [for 
igual ou superior a] [for superior a] determinada barreira, o Certificado envolve um 
risco de perda consoante o valor, preço ou nível do Activo Subjacente na data de 
vencimento; na pior das hipóteses, tal poderá resultar na perda total do capital 
investido. Isto acontecerá se o Nível de Referência Final na data de avaliação for pelo 
menos o dobro do Nível de Referência Inicial.] 

 

[Se o Título for um Flex Bonus Certificate (produto n.º C19), inserir:  

Se, durante o período de observação ou numa Data de Observação ou na data de 
avaliação, o valor, preço ou nível do Activo Subjacente [for igual ou inferior a] [descer 
abaixo de] determinada barreira, o Certificado envolve um risco de perda consoante o 
valor, preço ou nível do Activo Subjacente na data de vencimento; na pior das 
hipóteses, tal poderá resultar na perda total do capital investido. Isto acontecerá se o 
Nível de Referência Final na data de avaliação for zero.] 

 

[Se o Título for um Express Certificate with European Barrier Observation 
(produto n.º C20), inserir:  

Se o Nível de Referência Final [estiver abaixo] [for igual ou descer abaixo] da barreira 
na data de avaliação, o Certificado envolve um risco de perda consoante o valor, preço 
ou nível do Activo Subjacente na data de vencimento; na pior das hipóteses, tal poderá 
resultar na perda total do capital investido. Isto acontecerá se o Nível de Referência 
Final na data de avaliação for zero.] 

 

[Se o Título for um Express Certificate with American Barrier Observation 
(produto n.º C21), inserir:  
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Se o Activo Subjacente tiver [atingido ou tenha ficado abaixo] [tenha ficado abaixo] da 
barreira em pelo menos uma ocasião durante período de observação, o Certificado 
envolve um risco de perda consoante o valor, preço ou nível do Activo Subjacente; na 
pior das hipóteses, tal poderá resultar na perda total do capital investido. Isto 
acontecerá se o Nível de Referência Final na data de avaliação for zero.] 

 

[Se o Título for um PerformancePlus Certificate (produto n.º C22), inserir: 

Se o Nível de Referência Final [estiver abaixo] [for igual ou descer abaixo] da barreira 
na data de avaliação, o Certificado envolve um risco de perda consoante o valor, preço 
ou nível do Activo Subjacente na data de vencimento; na pior das hipóteses, tal poderá 
resultar na perda total do capital investido. Isto acontecerá se o Nível de Referência 
Final na data de avaliação for zero.] 

 

[Se o Título for um Reverse Express Certificate (produto n.º C23), inserir:  

Se o valor final de referência [for superior] [for superior ou igual] à barreira na data de 
avaliação, o Certificado envolve um risco de perda consoante o valor, preço ou nível 
do Activo Subjacente; na pior das hipóteses, tal poderá resultar na perda total do 
capital investido. Isto acontecerá se o Nível de Referência Final na data de avaliação 
for o dobro do Nível de Referência Inicial.] 

 

[Se o Título for um Currency Express Certificate (produto n.º C24), inserir: 

Se o Nível de Referência Final [for superior] [for igual ou superior] à Barreira 
(desvalorização da Moeda Estrangeira face à Moeda Base), o Certificado envolve um 
risco de perda consoante o preço do Activo Subjacente; na pior das hipóteses, tal 
poderá resultar na perda total do capital investido. [Isto ocorrerá se o Nível de 
Referência Final no Dia da Avaliação for pelo menos o dobro do Nível de Referência 
Inicial.]] 

[Se o Título for um Express Autocallable Certificate (produto n.º C25.), Inserir: 

Se o Nível de Referência Final [for igual ou inferior] [for inferior] à Barreira, o Certificado 
envolve um risco de perda, dependendo do valor, preço ou nível do Activo Subjacente 
na data da avaliação, no pior cenário, isso pode resultar na perda total do capital 
investido. Isso ocorrerá se o Nível de Referência Final for zero.] 

[Se o Título for um Worst of Express Autocallable Certificate (produto nã.ºC26.), 
Inserir: 

Se o Nível de Referência Final de qualquer Constituinte do Cabaz [for igual ou inferior] 
[for inferior] à sua Barreira, o Certificado envolve um risco de perda, dependendo do 
valor, preço ou nível do Constituinte do Cabaz com pior desempenho na Data da 
Avaliação, no pior cenário, isso pode resultar na perda total do capital investido. Isso 
ocorrerá se o Nível de Referência Final do Constituinte do Cabaz com pior 
desempenho for zero e se o Nível de Protecção for zero.] 

 

[Se o Título for um Outperformance Certificate (produto n.º C27), inserir: 

Se o Nível de Referência Final [for igual ou inferior a] [for inferior] determinada Preço 
de Exercício (Strike), o Certificado envolve um risco de perda consoante o valor, preço 
ou nível do Activo Subjacente; na pior das hipóteses, tal poderá resultar na perda total 
do capital investido. Isto acontecerá se o Nível de Referência Final na data de 
avaliação for zero.]  

 

[Se o Título for um Reverse Outperformance Certificate (produto n.º C28), inserir: 

Se o Nível de Referência Final [for superior] [for superior ou igual] ao Preço de 
Exercício (Strike), o Certificado envolve um risco de perda consoante o valor, preço 
ou nível do Activo Subjacente na data de vencimento; na pior das hipóteses, tal poderá 
resultar na perda total do capital investido. Isto acontecerá se o Nível de Referência 
Final na Data de Avaliação for, pelo menos, o dobro do Preço d Exercício.] 
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[Se o Título for um Fixed Rate of Interest Certificate with European Barrier 
Observation (produto n.º C29), inserir: 

Se o Nível de Referência Final [estiver abaixo] [for igual ou estiver abaixo] da barreira 
na data de avaliação, o Certificado envolve um risco de perda consoante o valor, preço 
ou nível do Activo Subjacente na data de vencimento; na pior das hipóteses, tal poderá 
resultar na perda total do capital investido. Isto acontecerá se o Nível de Referência 
Final na data de avaliação for zero.] 

 

[Se o Título for um Fixed Rate of Interest Certificate with American Barrier 
Observation (produto n.º C30), inserir: 

Se o valor, preço ou nível do Activo Subjacente [ficar abaixo] [for igual ou ficar abaixo] 
da barreira durante o período de vigência de vigência, o Certificado envolve um risco 
de perda consoante o valor, preço ou nível do Activo Subjacente; na pior das 
hipóteses, tal poderá resultar na perda total do capital investido. Isto acontecerá se o 
Nível de Referência Final na data de avaliação for zero.] 

 

[Se o Título for um Inflation-Linked Fixed Rate of Interest Certificate (produto n.º 
C31), inserir: 

Se o Nível de Referência Final [estiver abaixo] [for igual ou estiver abaixo] da barreira 
na data de avaliação, o Certificado envolve um risco de perda consoante o valor, preço 
ou nível do Activo Subjacente na data de vencimento; na pior das hipóteses, tal poderá 
resultar na perda total do capital investido. Isto acontecerá se o Nível de Referência 
Final na data de avaliação for zero.] 

 

[Se o Título for um Currency Fixed Rate of Interest Certificate (produto n.º C32), 
inserir: 

Se o Nível de Referência Final [for superior] [for igual ou superior] à Barreira 
(desvalorização da Moeda Estrangeira face à Moeda Base), o Certificado envolve um 
risco de perda consoante o preço do Activo Subjacente; na pior das hipóteses, tal 
poderá resultar na perda total do capital investido.] 

 

[Se o Título for um Coupon Certificate with European Barrier Observation 
(produto n.º C33), inserir: 

Se  [o] [todos] o(s) Activo(s) Subjacente(s) [estiver(em) abaixo] [for(em) igual(ais) ou 
estiver(em) abaixo] da Barreira em [pelo menos uma] [todas] a(s) ocasião(ões) durante 
o Período de Observação, o Certificado envolve um risco de perda consoante o valor, 
preço ou nível do Activo Subjacente [com pior performance]; na pior das hipóteses, tal 
poderá resultar na perda total do capital investido. Isto acontecerá se o Nível de 
Referência Final [do Activo Subjacente com pior desempenho] na data de avaliação 
for zero.] 

 

[Se o Título for um Coupon Certificate with American Barrier Observation (produto 
n.º C34), inserir: 

Se [o] [todos os] Activo(s) Subjacente(s) [ficar(em) abaixo] [for(em) igual(ais) ou 
ficar(em) abaixo] da barreira em [pelo menos uma] [todas as] ocasião(ões) durante o 
período de observação, o Certificado envolve um risco de perda consoante o valor, 
preço ou nível do Activo Subjacente [com pior performance]; na pior das hipóteses, tal 
poderá resultar na perda total do capital investido. Isto acontecerá se o Nível de 
Referência Final [do Activo Subjacente com pior desempenho] na data de avaliação 
for zero.] 

 

[Se o Título for um Currency Certificate with Fixed Coupon (produto n.º C35), 
inserir: 

Se o Nível de Referência Final for [superior] [igual ou superior] à Barreira 
(desvalorização da Moeda Estrangeira face à Moeda Base), o Certificado envolve um 
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risco de perda consoante o preço do Activo Subjacente; na pior das hipóteses, tal 
poderá resultar na perda total do capital investido.]  

 

[Se o Título for um Extra Coupon Certificate (Liquidação em Espécie) (produto n.º 
C36), inserir: 

Se o Nível de Referência Final for [inferior] [igual ou superior] à Barreira, o Certificado 
de Cupão Extra envolve um risco de perda consoante o valor, preço ou nível do Activo 
Subjacente na data de vencimento; na pior das hipóteses, tal poderá resultar na perda 
total do capital investido. Isto acontecerá se o Nível de Referência Final na Data de 
Avaliação for zero.] 

 

[Se o Título for um Extra Coupon Certificate (Entrega Física) (produto n.º C37), 
inserir: 

Se o Nível de Referência Final for [inferior] [inferior ou igual] à Barreira, os investidores 
recebem o Activo Subjacente com base no Multiplicador ou os activos especificados 
no Montante de Entrega Física. O valor de mercado do Activo Subjacente ou dos 
activos mais os pagamentos do cupão pode ser inferior ao preço de compra do 
Certificado de Cupão Extra. Nesse caso, os investidores sofrem uma perda. de ter em 
conta que poderão ainda ocorrer perdas após a Data de Avaliação até à transferência 
do Activo Subjacente ou dos activos. Na pior das hipóteses, o investidor regista uma 
perda total do capital investido, se o Nível de Referência Final na Data de Avaliação 
for zero.] 

 

[Se o Título for um Reverse Participation Corridor Certificate (produto n.º C38), 
inserir: 

Se o preço do Activo Subjacente aumentar, o Certificado Reverse Participation 
Corridor envolve um risco de perda consoante o nível do Activo Subjacente na Data 
de Avaliação; na pior das hipóteses, tal poderá resultar na perda total do capital 
investido. Isto acontecerá se o Preço de Referência Intermédio for, no mínimo, duas 
vezes superior ao Preço de Referência Inicial e o Activo Subjacente tiver uma cotação 
acima da Barreira Superior ou abaixo da Barreira Inferior na Data do Exercício.] 

 

[Se o Título for um Sprinter Certificate (produto n.º C39), inserir: 

Se o Nível de Referência Final estiver [abaixo] [igual ou abaixo] da determinada Preço 
de Exercício (Strike), o Certificado envolve um risco de perda consoante o valor, preço 
ou nível do Activo Subjacente na data de vencimento; na pior das hipóteses, tal poderá 
resultar na perda total do capital investido. Isto acontecerá se o Nível de Referência 
Final for zero.]  

 

[Se o Título for um OneStep Certificate (produto n.º C40), inserir: 

Se o Nível de Referência Final for [inferior ao] [inferior ou igual ao] Limite na data de 
avaliação, o Certificado envolve um risco de perda consoante o valor, preço ou nível 
do Activo Subjacente na data de vencimento; na pior das hipóteses, tal poderá resultar 
na perda total do capital investido. Isto acontecerá se o Nível de Referência Final for 
zero.]  

 

[Se o Título for um Certificate with Redemption Threshold and Barrier without 
Possibility of Early Redemption (produto nº C41), inserir: 

Se o Nível de Referência Final for [inferior à] [inferior ou igual à] Barreira na Data de 
Avaliação, o Certificado envolve um risco de perda consoante o valor, preço ou nível 
do Activo Subjacente na data de vencimento; na pior das hipóteses, tal poderá resultar 
na perda total do capital investido. Isto acontecerá se o Nível de Referência Final for 
zero.] 

[Se o Título for um Parachute Certificate (produto n.º C42), inserir: 

Se o Nível de Referência Final for [inferior] [igual ou inferior] ao Limite de 
“Paraquedas”, o Certificado envolve um risco de perda consoante o valor, preço ou 
nível do Activo Subjacente na data de vencimento; na pior das hipóteses, tal poderá 
resultar na perda total do capital investido. Isto acontecerá se o Nível de Referência 
Final for zero.] 
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[Se o Título for um Twin Win Certificate with European Barrier Observation 
(produto n.º C44), inserir: 

Se na Data de Referência o Nível de Referência Final estiver abaixo [abaixo ou igual] 
do Limite do Parachute, o Certificado envolve um risco de perda consoante o valor, 
preço ou nível do Activo Subjacente na data de vencimento; na pior das hipóteses, tal 
poderá resultar na perda total do capital investido. Isto acontecerá se o Nível de 
Referência Final for zero.]  

 

[Se o Título for um Twin Win Certificate with European Barrier Observation with 
Cap (produto n.º C45), inserir:  

Se na Data de Referência, o valor, preço ou nível do Activo Subjacente [for igual ou 
inferior] [for inferior] à Barreira, o certificado envolve um risco de perda consoante o 
valor, preço ou nível do Activo Subjacente na Data de Maturidade; na pior das 
hipóteses, tal poderá resultar na perda total do capital investido. Isto acontecerá se o 
Nível de Referência Final for zero.] 

 

[Se o Título for um Twin Win Certificate with American Barrier Observation 
(produto n.º C46), inserir:  

Se, durante o Período de Observação, o valor, preço ou nível do Activo Subjacente 
[for igual ou inferior] [for inferior] à Barreira, o certificado envolve um risco de perda 
consoante o valor, preço ou nível do Activo Subjacente na Data de Maturidade; na pior 
das hipóteses, tal poderá resultar na perda total do capital investido. Isto acontecerá 
se o Nível de Referência Final for zero.] 

 

[Se o Título for um Twin Win Certificate with American Barrier Observation with 
Cap (produto n.º C47), inserir:  

Se, durante o Período de Observação, o valor, preço ou nível do Activo Subjacente 
[for igual ou inferior] [for inferior] à Barreira, o certificado envolve um risco de perda 
consoante o valor, preço ou nível do Activo Subjacente na Data de Maturidade; na pior 
das hipóteses, tal poderá resultar na perda total do capital investido. Isto acontecerá 
se o Nível de Referência Final for zero.] 

 

[Se o título for um Autocallable Twin Win Certificate with European Barrier 
Observation (produto n.º C48), inserir: 

Se na Data de Referência, o valor, preço ou nível do Activo Subjacente [for igual ou 
inferior] [for inferior] à Barreira, o certificado envolve um risco de perda consoante o 
valor, preço ou nível do Activo Subjacente na Data de Maturidade; na pior das 
hipóteses, tal poderá resultar na perda total do capital investido. Isto acontecerá se o 
Nível de Referência Final for zero.] 

 

[Se o título for um Autocallable Twin Win Certificate with American Barrier 
Observation (produto n.º C49), inserir: 

Se na Data de Referência, o valor, preço ou nível do Activo Subjacente [for igual ou 
inferior] [for inferior] à Barreira, o certificado envolve um risco de perda consoante o 
valor, preço ou nível do Activo Subjacente na Data de Maturidade; na pior das 
hipóteses, tal poderá resultar na perda total do capital investido. Isto acontecerá se o 
Nível de Referência Final for zero.] 

 

[Se o Título for um Bonus Worst Of Certificate with European Barrier Observation 
(produto n.º C50) inserir: 
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Se o Nível de Referência Final de qualquer Constituinte do Cabaz [for inferior ou 
igual][for inferior] à Barreira de tal Constituinte do Cabaz, o Certificado envolve um 
risco de perda consoante o valor, preço ou nível do Constituinte de Cabaz com pior 
performance; na pior das hipóteses, tal poderá resultar na perda total do capital 
investido. Isto acontecerá se o Nível de Referência Final for zero.] 

 

[Se o Título for um Bonus Worst Of Certificate with American Barrier Observation 
(produto n.º C51), inserir: 

Se o durante o Período de Observação o valor, preço ou nível de qualquer Constituinte 
do Cabaz [for inferior ou igual] [for inferior] à Barreira de tal Constituinte do Cabaz, o 
Certificado envolve um risco de perda consoante o valor, preço ou nível do Constituinte 
de Cabaz com pior performance; na pior das hipóteses, tal poderá resultar na perda 
total do capital investido. Isto acontecerá se o Nível de Referência Final for zero.] 

 

[Se o Título for um Autocallable Certificate (with instalment redemption) (produto 
n.º C52), inserir: 

Se o Nível de Referência de cada Constituinte do Cabaz não for [igual ou 
superior][superior] ao Limite de Reembolso relevante em qualquer Data de 
Observação e se o Nível de Referência Final de qualquer Constituinte do Cabaz for 
[inferior][inferior ou igual] à Barreira relevante, o Montante de Capital pode ser inferior 
ao preço de aquisição do Certificado Autocallable (com reembolso das prestações). 
Nesse caso os investidores sofrerão uma perda.] 

 

[Se o Título for um Autocallable Outperformance Certificate (produto n.º C53), 
inserir: 

Se, na Data de Referência, a Outperformance (correspondente ao montante que a 
performance do Activo Subjacente Longo Long Underlying é superior à performance 
do Activo Subjacente Curto) for inferior ou igual à Barreira de Protecção, o Certificado 
envolve um risco de perda consoante o valor da Outperformance; na pior das 
hipóteses, tal poderá resultar na perda total do capital investido. Tal acontecerá se a 
Outperformance na Data de Referência for inferior ou igual à negativa. 

 

[Se o Título for um Range Certificate (produto n.º C54), inserir: 

Se, na Data de Referência, o valor, preço ou nível do Activo Subjacente estiver for a 
de qualquer dos Intervalos determinados, o Certificado envolve um risco de perda se 
o Montante de Protecção for inferior ao montante investido; na pior das hipóteses, tal 
poderá resultar na perda total do capital investido se o Montante de Protecção for zero. 

 

[Se o Título for um Autocallable Bonus Certificate (produto n.º C55), inserir: 

Se o Nível de Referência Final for [igual ou inferior] [inferior] à Barreira, o Certificado 
envolve um risco de perda consoante o valor, preço ou nível do Activo Subjacente na 
data de referência; na pior das hipóteses, tal poderá resultar na perda total do capital 
investido. Isto acontecerá se o Nível de Referência Final ou o Nível de Referência 
Específico (conforme seja aplicável) for zero.] 

 

[Se o Título for um Delta One Certificate (produto n.º C56), inserir: 

O Certificado envolve o risco de perda consoante o valor, preço ou nível do Activo 
Subjacente na data de referência; na pior das hipóteses, tal poderá resultar na perda 
total do capital investido. Isto acontecerá se o Nível de Referência Final for zero.] 

 

[Se o Título for um Dual Fixed Rate Certificate (produto n.º C57), inserir: 
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Se o Nível de Referência Final do [Activo Subjacente][qualquer Constituinte do Cabaz] 
for [inferior][inferior ou igual] à Barreira [relevante], o Montante de Capital pode ser 
inferior ao preço de aquisição do Certificado Dual com Taxa Fixa (com reembolso das 
prestações). Nesse caso os investidores poderão sofrer uma 
perda.]__________________________________________________ 
[Se o Título for um Currency Chooser Basket Certificate (produto n.º C58), inserir:  

A devolução de um Certificado Currency Chooser Basket depende da média aritmética 
do melhor e segundo melhor desempenhos do Cabaz Constituinte, multiplicado pelo 
valor  do Factor de Participação. No pior dos cenários, o investidor irá receber de volta 
o Valor Nominal por Segurança, onde o melhor e o segundo melhor desempenhos do 
Cabaz Constituinte são negativos ou iguais a zero. 

_______________________________________________________________ 

[Se o Título for um Certificate linked to a Basket (produto n.º C59), inserir: 

Se o Nível de Referência Final de qualquer Constituinte do Cabaz for mais inferior [ou 
igual] a [inserir valor] por cento do seu respectivo Valor de Referência Inicial na Data 
da Avaliação, o Certificado envolve o risco de perda dependente do número de 
Constituintes do Cabaz para o qual o Nível de Referência Final é mais baixo do que 
[ou igual a] [inserir valor] por cento do seu respectivo Valor de Referência Inicial no 
referido dia; No pior dos cenários, isto resultará na perda total do capital investido. [Isto 
ocorrerá se o Nível de Referência Final de [inserir valor] ou mais Constituintes do 
Cabaz for mais baixo do que [ou igual a] [inserir valor] por cento do seu respectivo 
Nível de Referência Inicial]. 

_______________________________________________________________ 

[Se o Título for um Rainbow Return Certificate (produto n.º C60), inserir: 

A devolução de um Certificado Rainbow Return depende da soma ponderada do 
melhor, do segundo melhor e do pior desempenhos dos Constituintes do Cabaz (isto 
é, o “Rainbow Return”), tendo em conta o Multiplicador e o Factor de Participação. Se 
o “Rainbow Return” for inferior [ou igual a ] [zero] [a Barreira], o investidor receberá o 
[valor mínimo] [valor nominal] por Certificado.] 

_______________________________________________________________ 

[Se o Título for um Worst of Express Autocallable Certificate (no Protection Level) 
(produto n.º C61), inserir:  

Se o Nível de Referência Final de qualquer Constituinte do Cabaz for [igual ou inferior] 
[inferior] à sua Barreira, o Certificado envolve um risco de perda dependente do valor, 
preço ou nível do pior desempenho do Cabaz Constituinte na data da avaliação; No 
pior dos cenários, isto resultará na perda total do capital investido. Isto ocorrerá se o 
Nível de Referência Final do pior desempenho do Cabaz Constituinte for zero.] 

 
 
 [Se o Título for um Worst of Phoenix Autocallable Certificate (produto n.º C62), 
inserir:  
 
Se o Nível de Referência Final de qualquer Constituinte do Cabaz [igual ou inferior a] 
[inferior] à sua Barreira, o Certificado envolve um risco de perda dependente do valor, 
preço ou nível do pior desempenho do Cabaz Constituinte na data da avaliação; No 
pior dos cenários, isto resultará na perda total do capital investido. Isto ocorrerá se o 
Nível de Referência Final do pior desempenho do Cabaz Constituinte for zero.  

 

 
[Se o Título for um Lookback Certificate (produto n.º C63), inserir:  

Se o Nível de Referência Final for [inferior][igual ou inferior] à Barreira na Data de 
Avaliação, o Lockback Certificate envolve um risco de perda dependente do preço ou 
nível do Ativo Subjacente; no pior caso, isto pode resultar numa perda total do capital 
investido. Isto ocorrerá se o Nível de Referência Final da Data de Avaliação for zero.] 

 

 
[Se o Título for um Coupon Certificate with Minimum Reference Level (produto n.º 
C64), inserir:  

Se o Nível de Referência Final for [inferior][igual ou inferior] à Barreira na Data de 
Avaliação, o Certificado envolve um risco de perda dependente do valor, preço ou 
nível do Ativo Subjacente na maturidade; no pior caso, isto pode resultar numa perda 
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total do capital investido. Isto ocorrerá se o Nível de Referência Final da Data de 
Avaliação for zero.] 

 

 
[Se o Título for um Simplified Digital Variable Coupon Certificate (produto n.º C65), 
inserir:  

[O Montante de Cupão que irá constituir o pagamento de cupão numa Data de 
Pagamento de Cupão (excluindo a Data de Liquidação) depende de () o Nível de 
Referência Especificado, multiplicado pelo (ii) Fator de Participação, multiplicado pelo 
(iii) Retorno do Ativo Subjacente na Data de Observação de Cupão imediatamente 
anterior essa Data de Pagamento de Cupão, multiplicado ainda por (iv) um dividido 
pelo Divisor de Cupão relevante para essa Data de Observação de Cupão. [o 
Montante de Cupão que constituirá um pagamento de cupão [não será menos do que 
o Montante Mínimo] [e] [não será mais do que o Montante Máximo].] 

O Divisor de Cupão pode ser diferente para cada Data de Observação de Cupão, e 
pode ser superior para Datas de Observação de Cupão posteriores, o que pode 
resultar numa maior redução proporcional dos pagamentos de cupão para Datas de 
Pagamento de Cupão que ocorram mais tarde durante a duração do Certificado. 

Consequentemente, mesmo se o Nível de Referência do Ativo Subjacente numa Data 
de Observação de Cupão posterior for superior ao seu Nível de Referência [na][nas] 
Data[s] de Observação de Cupão anteriores, um investidor pode receber o Montante 
de Cupão mínimo que irá constituir um pagamento de cupão na Data de Pagamento 
de Cupão seguinte. 

Assim, é possível que o total dos pagamento de cupão efetuados durante a duração 
do Certificado seja o agregado dos pagamentos de cupão mínimos efetuados em cada 
Data de Pagamento de Cupão. Se isto ocorrer, enquanto um investidor recebe na Data 
de Liquidação o Montante em Numerário, sendo um montante igual ao Nível de 
Referência Especificado de cada Certificado mais qualquer Montante Adicional 
(sujeito ao risco de crédito do Emitente), o investidor não recebe qualquer retorno para 
além disto e os cupões recebidos anteriormente à Data de Liquidação.] 

 
[Se o Título for um Parachute Certificate with Cap (produto n.º C66), inserir:  

Se o Nível de Referência Final for [inferior] [igual ou inferior] ao Limiar Parachute, o 
Certificado envolve um risco de perda dependendo do valor, preço ou nível do Activo 
Subjacente na maturidade; no pior cenário, isso pode resultar na perda total do capital 
investido. Isso ocorrerá se o Nível de Referência Final for zero.] 

 
[Se o Título for um Hybrid Express Certificate on Basket of Shares (produto n.º 
C67), inserir:  

Se na Data de Avaliação qualquer Constituinte do Cabaz que compreende o Activo 
Subjacente A fechar [abaixo] [igual ou abaixo] do Nível de Referência Inicial desse 
Constituinte do Cabaz e se o Nível de Referência Final do Activo Subjacente B for 
[igual ou inferior] [inferior] à sua Barreira, o Certificado envolve um risco de perda 
dependendo do nível do Activo Subjacente B na Data de Avaliação; no pior cenário, 
isso pode resultar na perda total do capital investido. Isso ocorrerá se o Nível de 
Referência Final do Ativo Subjacente B for zero.] 

 

[Se o Título for um Call Warrant or a Discount Call Warrant (produto n.º W1), inserir:  

Se o Nível de Referência for superior ao Preço de Exercício (Strike) do Warrant de 
Compra, os investidores sofrerão uma perda se o Montante em Numerário for inferior 
ao preço de compra pago pelos investidores pelo Warrant de Compra. Os investidores 
só receberão o valor mínimo se o Nível de Referência for igual ou inferior ao Preço de 
Exercício (Strike) do Warrant de Compra.] 

 

[Se o Título for um Put Warrant or a Discount Put Warrant (produto n.º W2), inserir: 

Se o Nível de Referência for inferior ao Preço de Exercício (Strike) do Warrant de 
Venda, os investidores sofrerão uma perda se o Montante em Numerário for inferior 
ao preço de compra pago pelos investidores pelo Warrant de Venda. Os investidores 
só receberão o valor mínimo se o Nível de Referência for igual ou superior ao Preço 
de Exercício (Strike) do Warrant de Venda.] 
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[Se o Título for um Turbo (Knock Out) Call Warrant (produto n.º W3), inserir: 

Se, em qualquer momento durante o período de observação, o Activo Subjacente 
[atingir ou ficar abaixo] [ficar abaixo] da Barreira (Evento Barreira), o período de 
vigência de vigência do Turbo Call Warrant termina imediatamente e os investidores 
só receberão o valor mínimo. Uma recuperação do preço fica então fora de questão. 
Neste caso, os investidores perderão quase todo o seu investimento. Os investidores 
também sofrerão uma perda se o Activo Subjacente na data de avaliação estiver tão 
próximo do Preço de Exercício (Strike) que o Montante em Numerário é inferior ao 
preço de compra do Turbo Call Warrant. O evento barreira pode ocorrer em qualquer 
momento durante o horário de negociação do Activo Subjacente e, potencialmente, 
até mesmo fora do horário de negociação do Warrant de Compra Turbo.] 

 

 

[Se o Título for um Turbo (Knock Out) Call Warrant with Additional Barrier 
Determination X-DAX® Index (produto n.º W4), inserir: 

Se, em qualquer momento durante o período de observação, o Activo Subjacente ou 
o Índice X-DAX® [atingir ou ficar abaixo] [ficar abaixo] da Barreira (Evento Barreira), o 
período de vigência de vigência do Turbo (Knock Out) Call Warrant with Additional 
Barrier Determination X-DAX® Index termina imediatamente e os investidores só 
receberão o valor mínimo. Uma recuperação de preço está fora de questão. Neste 
caso, os investidores perderão quase todo o seu investimento. Os investidores 
também sofrerão uma perda se o Activo Subjacente na data de avaliação estiver tão 
próximo do Preço de Exercício (Strike) que o Montante em Numerário é inferior ao 
preço de compra do Turbo (Knock Out) Call Warrant with Additional Barrier 
Determination X-DAX® Index. O evento barreira pode ocorrer em qualquer momento 
durante o horário de negociação do Activo Subjacente ou do Índice X-DAX®; e, 
potencialmente, também fora do horário de negociação do Turbo (Knock Out) Call 
Warrant with Additional Barrier Determination X-DAX® Index.] 

 

[Se o Título for um Turbo (Knock Out) Put Warrant (produto n.º W5), inserir: 

Se o Activo Subjacente [atingir ou ultrapassar] [ultrapassar] a Barreira em qualquer 
momento durante o período de observação (Evento Barreira), o período de vigência 
de vigência do Turbo Put Warrant termina imediatamente e os investidores só 
receberão o valor mínimo. Uma recuperação do preço fica então fora de questão. 
Neste caso, os investidores perderão quase todo o seu investimento. Os investidores 
também sofrerão uma perda se o Activo Subjacente na data de avaliação estiver tão 
próximo do Preço de Exercício (Strike) que o Montante em Numerário é inferior ao 
preço de compra do Turbo Put Warrant. O evento barreira pode ocorrer em qualquer 
momento durante o horário de negociação do Activo Subjacente e, potencialmente, 
até mesmo fora do horário de negociação do Warrant de Venda Turbo.] 

 

[Se o Título for um Turbo (Knock Out) Put Warrant with Additional Barrier 
Determination X-DAX® Index (produto n.º W6), inserir: 

Se, em qualquer momento durante o período de observação, o Activo Subjacente ou 
o Índice X-DAX® [atingir ou ultrapassar] [ultrapassar] a Barreira (Evento Barreira), o 
período de vigência de vigência do Turbo (Knock Out) Put Warrant with Additional 
Barrier Determination X-DAX® Index termina imediatamente e os investidores só 
receberão o valor mínimo. Uma recuperação de preço está fora de questão. Neste 
caso, os investidores perderão quase todo o seu investimento. Os investidores 
também sofrerão uma perda se o Activo Subjacente na data de avaliação estiver tão 
próximo do Preço de Exercício (Strike) que o Montante em Numerário é inferior ao 
preço de compra do Turbo (Knock Out) Put Warrant with Additional Barrier 
Determination X-DAX® Index. O evento barreira pode ocorrer em qualquer momento 
durante o horário de negociação do Activo Subjacente ou do Índice X-DAX®; e, 
potencialmente, também fora do horário de negociação do Turbo (Knock Out) Put 
Warrant with Additional Barrier Determination X-DAX® Index.] 

 

[Se o Título for um Turbo Infini BEST (Knock Out Perpetual) Call Warrant (produto 
n.º W7), inserir: 

Se, em qualquer momento durante o período de observação, o Activo Subjacente 
[atingir ou ficar abaixo] [ficar abaixo] da barreira (evento barreira), o período de 
vigência de vigência do Turbo Infini BEST Call Warrant termina imediatamente e os 
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investidores só receberão o valor mínimo. Uma recuperação do preço fica então fora 
de questão. Neste caso, os investidores perderão quase todo o seu investimento. Os 
investidores também sofrerão uma perda se o Activo Subjacente na data de avaliação 
estiver tão próximo do Preço de Exercício (Strike) que o Montante em Numerário é 
inferior ao preço de compra do Turbo Infini BEST Call Warrant. O evento barreira pode 
ocorrer em qualquer momento durante o horário de negociação do Activo Subjacente 
e, potencialmente, até mesmo fora do horário de negociação do Turbo Infini BEST Call 
Warrant.] 

 

[Se o Título for um Turbo Infini BEST (Knock Out Perpetual) Call Warrant with 
Additional Barrier Determination X-DAX® Index (produto n.º W8), inserir:  

Se, em qualquer momento durante o período de observação, o Activo Subjacente ou 
o Índice X-DAX® [atingir ou ficar abaixo] [ficar abaixo] da Barreira, o período de 
vigência de vigência do Turbo Infini BEST (Knock Out Perpetual) Call Warrant with 
Additional Barrier Determination X-DAX® Index termina imediatamente e os 
investidores só receberão o valor mínimo. Uma recuperação do preço fica então fora 
de questão. Neste caso, os investidores perderão quase todo o seu investimento. Os 
investidores também sofrerão uma perda se o Activo Subjacente na data de avaliação 
estiver tão próximo do Preço de Exercício (Strike) que o Montante em Numerário é 
inferior ao preço de compra do Turbo Infini BEST (Knock Out Perpetual) Call Warrant 
with Additional Barrier Determination X-DAX® Index. O evento barreira pode ocorrer 
em qualquer momento durante o horário de negociação do Activo Subjacente ou do 
Índice X-DAX®; e, potencialmente, também fora do horário de negociação do Turbo 
Infini BEST (Knock Out Perpetual) Call Warrant with Additional Barrier Determination 
X-DAX® Index.] 

 

[Se o Título for um Turbo Infini BEST (Knock Out Perpetual) Put Warrant (produto 
n.º W9), inserir: 

Se o Activo Subjacente [atingir ou ultrapassar] [ultrapassar] a Barreira em qualquer 
momento durante o período de observação, o período de vigência de vigência do 
Turbo Infini BEST Put Warrant termina imediatamente e os investidores só receberão 
o valor mínimo. Uma recuperação do preço fica então fora de questão. Neste caso, os 
investidores perderão quase todo o seu investimento. Os investidores também 
sofrerão uma perda se o Activo Subjacente na data de avaliação estiver tão próximo 
do Preço de Exercício (Strike) que o Montante em Numerário é inferior ao preço de 
compra do Turbo Infini BEST Put Warrant. O evento barreira pode ocorrer em qualquer 
momento durante o horário de negociação do Activo Subjacente e, potencialmente, 
até mesmo fora do horário de negociação do Turbo Infini BEST Put Warrant.] 

 

[Se o Título for um Turbo Infini BEST (Knock Out Perpetual) Put Warrant with 
Additional Barrier Determination X-DAX® Index (produto n.º W10), inserir: 

Se, em qualquer momento durante o período de observação, o Activo Subjacente ou 
o Índice X-DAX® [atingir ou ultrapassar] [ultrapassar] a Barreira, o período de vigência 
de vigência do Turbo Infini BEST (Knock Out Perpetual) Put Warrant with Additional 
Barrier Determination X-DAX® Index termina imediatamente e os investidores só 
receberão o valor mínimo. Uma recuperação do preço fica então fora de questão. 
Neste caso, os investidores perderão quase todo o seu investimento. Os investidores 
também sofrerão uma perda se o Activo Subjacente na Data de Avaliação estiver tão 
próximo do Preço de Exercício (Strike) que o Montante em Numerário é inferior ao 
preço de compra do Turbo Infini BEST (Knock Out Perpetual) Put Warrant with 
Additional Barrier Determination X-DAX® Index. O evento barreira pode ocorrer em 
qualquer momento durante o horário de negociação do Activo Subjacente ou do Índice 
X-DAX®; e, potencialmente, também fora do horário de negociação do Turbo Infini 
BEST (Knock Out Perpetual) Put Warrant with Additional Barrier Determination X-
DAX® Index.] 

 

[Se o Título for um Turbo Infini (Knock Out Perpetual) Call Warrant (produto n.º 
W11), inserir: 

Se o Activo Subjacente [atingir ou ficar abaixo] [ficar abaixo] da Barreira em qualquer 
momento durante o Período de Observação, o Evento Barreira ocorrerá para o Turbo 
Infini Call Warrant e o período de vigência de vigência do Warrant de Compra Turbo 
Infini terminará imediatamente. Uma recuperação do preço fica então fora de questão. 
Neste caso, o Montante em Numerário será determinado com base na diferença entre 
o Preço de Exercício (Strike) e o valor do Activo Subjacente no período após a 
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ocorrência do Evento Barreira, e os investidores poderão perder quase todo o seu 
investimento ou uma parte substancial dele. Os investidores também sofrerão uma 
perda se o Activo Subjacente na Data de Avaliação estiver tão próximo do Preço de 
Exercício (Strike) que o Montante em Numerário é inferior ao preço de compra do 
Turbo Infini Call Warrant. O evento barreira pode ocorrer em qualquer momento 
durante o horário de negociação do Activo Subjacente e, potencialmente, até mesmo 
fora do horário de negociação do Turbo Infini Call Warrant.] 

 

[Se o Título for um Turbo Infini (Knock Out Perpetual) Call Warrant with Additional 
Barrier Determination X-DAX® Index (produto n.º W12), inserir: 

Se, em qualquer momento durante o período de observação, o Activo Subjacente do 
Índice X-DAX® [atingir ou ficar abaixo] [ficar abaixo] da Barreira, o Evento Barreira 
ocorrerá para o Turbo Infini (Knock Out Perpetual) Call Warrant with Additional Barrier 
Determination X-DAX® Index e o período de vigência de vigência do Warrant de 
Compra Turbo Infini (Knock Out Perpetual) com Determinação de Barreira Adicional 
Índice X-DAX® terminará imediatamente. Uma recuperação do preço fica então fora 
de questão. Neste caso, o Montante em Numerário será determinado com base na 
diferença entre o Preço de Exercício (Strike) e o valor do Activo Subjacente no período 
após a ocorrência do Evento Barreira, e os investidores poderão perder quase todo o 
seu investimento ou uma parte substancial dele. Os investidores também sofrerão uma 
perda se o Activo Subjacente na Data de Avaliação estiver tão próximo do Preço de 
Exercício (Strike) que o Montante em Numerário é inferior ao preço de compra do 
Turbo Infini (Knock Out Perpetual) Call Warrant with Additional Barrier Determination 
X-DAX® Index. O Evento Barreira pode ocorrer em qualquer momento durante o 
horário de negociação do Activo Subjacente ou do Índice X-DAX®; e, potencialmente, 
também fora do horário de negociação do Turbo Infini (Knock Out Perpetual) Call 
Warrant with Additional Barrier Determination X-DAX® Index.] 

 

[Se o Título for um Turbo Infini (Knock Out Perpetual) Put Warrant (produto n.º 
W13), inserir: 

Se o Activo Subjacente [atingir ou ultrapassar] [ultrapassar] a Barreira em qualquer 
momento durante o Período de Observação, o evento barreira ocorrerá para o Turbo 
Infini Put Warrant e o período de vigência de vigência do Warrant de Venda Turbo 
Infinis terminará imediatamente. Uma recuperação do preço fica então fora de 
questão. Neste caso, o Montante em Numerário será determinado com base na 
diferença entre o Preço de Exercício (Strike) e o valor do Activo Subjacente no período 
após a ocorrência do Evento Barreira, e os investidores poderão perder quase todo o 
seu investimento ou uma parte substancial dele. Os investidores também sofrerão uma 
perda se o Activo Subjacente na Data de Avaliação estiver tão próximo do Preço de 
Exercício (Strike) que o Montante em Numerário é inferior ao preço de compra do 
Turbo Infini Put Warrant. O Evento Barreira pode ocorrer em qualquer momento 
durante o horário de negociação do Activo Subjacente e, potencialmente, até mesmo 
fora do horário de negociação do Turbo Infini Put Warrant.] 

 

[Se o Título for um Turbo Infini (Knock Out Perpetual) Put Warrant with Additional 
Barrier Determination X-DAX® Index (produto n.º W14), inserir: 

Se, em qualquer momento durante o período de observação, o Activo Subjacente ou 
o Índice X-DAX® [atingir ou ultrapassar] [exceder] a Barreira, o Evento Barreira 
ocorrerá para o Turbo Infini (Knock Out Perpetual) Put Warrant with Additional Barrier 
Determination X-DAX® Index e o período de vigência de vigência do Warrant de 
Venda Turbo Infini com Determinação de Barreira Adicional do Índice X-DAX® 
terminará imediatamente. Uma recuperação do preço fica então fora de questão. 
Neste caso, o Montante em Numerário será determinado com base na diferença entre 
o Preço de Exercício (Strike) e o valor do Activo Subjacente no período após a 
ocorrência do evento barreira, e os investidores poderão perder quase todo o seu 
investimento ou uma parte substancial dele. Os investidores também sofrerão uma 
perda se o Activo Subjacente na data de avaliação estiver tão próximo do Preço de 
Exercício (Strike) que o Montante em Numerário é inferior ao preço de compra do 
Turbo Infini (Knock Out Perpetual) Put Warrant with Additional Barrier Determination 
X-DAX® Index. O evento barreira pode ocorrer em qualquer momento durante o 
horário de negociação do Activo Subjacente ou do Índice X-DAX®; e, potencialmente, 
também fora do horário de negociação do Turbo Infini (Knock Out Perpetual) Put 
Warrant with Additional Barrier Determination X-DAX® Index.] 
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[Se o Título for um One Touch Single Barrier Call Warrant (produto n.º W15), 
inserir: 

Se o valor de determinação da barreira não tiver [atingido ou ultrapassado] 
[ultrapassado] a Barreira em qualquer momento durante o Período de Observação, os 
investidores só receberão o Valor Mínimo. Uma recuperação de preço está fora de 
questão. Neste caso, os investidores perderão quase todo o seu investimento.] 

 

[Se o Título for um One Touch Single Barrier Put Warrant (produto n.º W16), inserir: 

Se o Valor de Determinação da Barreira não tiver [atingido ou ficado abaixo] [ficado 
abaixo] da Barreira em qualquer momento durante o período de observação, os 
investidores só receberão o Valor Mínimo. Uma recuperação de preço está fora de 
questão. Neste caso, os investidores perderão quase todo o seu investimento.] 

 

[Se o Título for um One Touch Dual Barrier Warrant (produto n.º W17), inserir: 

Se o valor de determinação da barreira não [tiver atingido ou ficado abaixo] [ficado 
abaixo] da Barreira Inferior e não [tiver atingido ou ultrapassado] [ultrapassado] a 
Barreira Superior em qualquer momento durante o Período de Observação, os 
investidores só receberão o Valor Mínimo. Uma recuperação de preço está fora de 
questão. Neste caso, os investidores perderão quase todo o seu investimento.] 

 

[Se o Título for um No Touch Single Barrier Call Warrant (produto n.º W18), inserir: 

Se o valor de determinação da barreira tiver [atingido ou ficado abaixo] [ficado abaixo] 
da Barreira em pelo menos uma ocasião durante o Período de Observação (Evento 
Barreira), os investidores só receberão o Valor Mínimo. Uma recuperação de preço 
está fora de questão. Neste caso, os investidores perderão quase todo o seu 
investimento. O Evento Barreira pode ocorrer em qualquer momento durante o horário 
de negociação do Activo Subjacente e, potencialmente, até mesmo fora do horário de 
negociação do Warrant de Compra No Touch Single Barrier.] 

 

[Se o Título for um No Touch Single Barrier Put Warrant (produto n.º W19), inserir: 

Se o valor de determinação da barreira tiver [atingido ou ficado acima] [ficado acima] 
da Barreira em pelo menos uma ocasião durante o Período de Observação (Evento 
Barreira), os investidores só receberão o Valor Mínimo. Uma recuperação de preço 
está fora de questão. Neste caso, os investidores perderão quase todo o seu 
investimento. O Evento Barreira pode ocorrer em qualquer momento durante o horário 
de negociação do Activo Subjacente e, potencialmente, até mesmo fora do horário de 
negociação do Warrant de Venda No Touch Single Barrier.] 

 

   [Se o Título for um Inline Put Warrant (produto n.º W20), inserir: 

Se o valor de determinação da barreira tiver [atingido ou ficado abaixo] [ficado abaixo] 
da Barreira Inferior em pelo menos uma ocasião durante o Período de Observação, 
ou [atingido ou ultrapassado] [ultrapassado] a barreira superior (Evento Barreira), os 
investidores só receberão o Valor Mínimo. Uma recuperação de preço está fora de 
questão. Neste caso, os investidores perderão quase todo o seu investimento. O 
Evento Barreira pode ocorrer em qualquer momento durante o horário de negociação 
do Activo Subjacente e, potencialmente, até mesmo fora do horário de negociação do 
Warrant Inline.] 

 

[Se o Título for um Digital Call Warrant (produto n.º W21), inserir: 

Se o Nível de Referência Final do Activo Subjacente estiver [abaixo] [ao nível ou 
abaixo] da Barreira na Data de Avaliação, os investidores só receberão o Valor 
Mínimo. Uma recuperação de preço está fora de questão. Neste caso, os investidores 
perderão quase todo o seu investimento.] 

 

[Se o Título for um Digital Put Warrant (produto n.º W22), inserir: 
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Se o Nível de Referência Final do Activo Subjacente [ultrapassar] [ultrapassar ou 
atingir] a Barreira na Data de Avaliação, os investidores só receberão o Valor Mínimo. 
Uma recuperação de preço está fora de questão. Neste caso, os investidores perderão 
quase todo o seu investimento.] 

 

[Se o Título for um Down and Out Put Barrier Warrant (produto n.º W23), inserir: 

Se, em qualquer momento durante o período de observação, o valor de determinação 
da Barreira tiver [atingido ou ficado abaixo] [ficado abaixo] da Barreira, os investidores 
só receberão o Valor Mínimo. Uma recuperação de preço está fora de questão. Neste 
caso, os investidores perderão quase todo o seu investimento. Os investidores 
sofrerão também uma perda total se o Activo Subjacente for inferior ao Preço de 
Exercício (Strike) na Data de Avaliação.] 

 

[Se o Título for um Up and Out Call Barrier Warrant (produto n.º W24), inserir: 

Se, em qualquer momento durante o Período de Observação, o valor de determinação 
da barreira tiver [atingido ou ficado acima] [ficado acima] da Barreira, os investidores 
só receberão o Valor Mínimo. Uma recuperação de preço está fora de questão. Neste 
caso, os investidores perderão quase todo o seu investimento. Os investidores 
sofrerão também uma perda total se o Activo Subjacente for [igual ou inferior] [inferior] 
ao Preço de Exercício (Strike) na Data de Avaliação.] 

 

[Se o Título for um Lock-in Warrant (produto n.º W25), inserir: 

Se o Nível de Referência Final for [inferior] [igual ou inferior] ao Strike, isso resultará 
na perda total do capital investido.] 

 

[Se o Título for um Top Rank Warrant (produto n.º W25), inserir: 

 

[Este Top Rank Warrant [inserir outro nome de comercialização, se aplicável] é  de 
capital [inserir percentagem]% protegido na maturidade. Garantia de capital significa 
que o reembolso na maturidade é prometido em [inserir percentagem] [% de] [um valor 
igual a] o Nível de Referência Especificado] Se o Desempenho Médio for [inferior] 
[igual a ou inferior] a zero, isso resultará na [perda [total] [parcial] do capital investido] 
[recebendo o investidor apenas [inserir percentagem] [%] [um valor igual ao] Nível de 
Referência Especificado]. 

 

 

[Se o Título for uma Reverse Convertible Note (Entrega Física) (produto n.º N1), 
inserir:  

Se o Nível de Referência Final [for inferior ao] [inferior ou igual ao] Preço de Exercício 
(Strike), os investidores recebem o Activo Subjacente com base no multiplicador ou 
os activos especificados como o Montante da Entrega Física. O valor de mercado do 
Activo Subjacente ou dos activos mais os pagamentos de cupão poderá ser inferior ao 
preço de compra da Reverse Convertible Note. Nesse caso os investidores sofrerão 
uma perda. Os investidores terão de ter em conta que poderão ainda ocorrer descidas 
no preço das acções após a Data de Avaliação até à transferência do Activo 
Subjacente ou dos activos. Na pior das hipóteses, o investidor sofrerá uma perda total 
do capital investido se na data de avaliação o Nível de Referência Final for zero.] 

 

[Se o Título for uma Reverse Convertible Note (Liquidação em Espécie) (produto 
n.º N2), inserir:  

Se o Nível de Referência Final for [inferior ao] [inferior ou igual ao] Activo Subjacente, 
o Montante em Numerário mais os pagamentos de cupão poderá ser inferior ao preço 
de compra do Reverse Convertible Note. Nesse caso os investidores sofrerão uma 
perda. Na pior das hipóteses, o investidor sofrerá uma perda total do capital investido 
se na data de avaliação o Nível de Referência Final for zero.[Os pagamentos de cupão 
variável são limitados ao máximo do Cupão Máximo]] 
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[Se o Título for uma Barrier Reverse Convertible Note (Entrega Física) (produto 
n.º N3), inserir:  

Se o Activo Subjacente tiver estado [ao nível ou abaixo] [abaixo] da barreira em pelo 
menos uma ocasião durante o período de vigência de vigência e o Nível de Referência 
Final estiver [abaixo] [ao nível ou abaixo] do Preço de Exercício (Strike), os 
investidores recebem o Activo Subjacente com base no multiplicador ou os activos 
especificados como o Montante da Entrega Física. O valor de mercado do Activo 
Subjacente ou dos activos mais os pagamentos de cupão poderá ser inferior ao preço 
de compra da Barrier Reverse Convertible Note. Nesse caso os investidores sofrerão 
uma perda. Os investidores terão de ter em conta que poderão ainda ocorrer descidas 
no preço das acções após a Data de Avaliação até à transferência do Activo 
Subjacente ou dos activos. Na pior das hipóteses, o investidor sofrerá uma perda total 
do capital investido se na Data de Avaliação o Nível de Referência Final for zero.] 

 

[Se o Título for uma Barrier Reverse Convertible Note (Liquidação em Espécie) 
(produto n.º N4), inserir:  

Se o Activo Subjacente tiver estado [ao nível ou abaixo] [abaixo] da Barreira em pelo 
menos uma ocasião durante o período de vigência de vigência e se o Nível de 
Referência Final for [inferior] [inferior ou igual] ao Preço de Exercício (Strike), o 
Montante em Numerário mais os pagamentos de cupão poderá ser inferior ao preço 
de compra do Barrier Reverse Convertible Note. Nesse caso os investidores sofrerão 
uma perda. Na pior das hipóteses, o investidor sofrerá uma perda total do capital 
investido se na data de avaliação o Nível de Referência Final for zero.] 

 

[Se o Título for uma Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note (Entrega 
Física) (produto n.º N5), inserir:  

Se pelo menos um Constituinte do Cabaz tiver estado [ao nível ou abaixo] [abaixo] da 
sua barreira em pelo menos uma ocasião durante o período de vigência de vigência e 
se o Nível de Referência Final de pelo menos um Constituinte do Cabaz estiver 
[abaixo] [ao nível ou abaixo] do seu Preço de Exercício (Strike), os investidores ou 
recebem com base no multiplicador, o Constituinte do Cabaz que, com base no seu 
Preço de Exercício (Strike) na data de vencimento do Barrier Reverse Convertible 
Worst of Basket Note, tiver o pior desempenho de todos os Constituintes do Cabaz ou 
recebem os activos especificados como Montante da Entrega Física. O valor de 
mercado do Constituinte do Cabaz com o pior desempenho ou dos activos mais os 
pagamentos de cupão poderá ser inferior ao preço de compra do Barrier Reverse 
Convertible Worst of Basket Note. Nesse caso os investidores sofrerão uma perda. Os 
investidores terão de ter em conta que poderão ainda ocorrer perdas após a data de 
avaliação até à transferência do Constituinte do Cabaz com o pior desempenho ou 
dos activos. Na pior das hipóteses, o investidor sofrerá uma perda total do capital 
investido se o Nível de Referência Final do Constituinte do Cabaz com o pior 
desempenho for zero.] 

 

[Se o Título for uma Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note (Liquidação 
em Espécie) (produto n.º N6, inserir:  

Se pelo menos um Constituinte do Cabaz tiver estado ao [nível ou abaixo] [abaixo] da 
sua Barreira em pelo menos uma ocasião durante o período de vigência de vigência 
e se o Nível de Referência Final de pelo menos um Constituinte do Cabaz for [inferior] 
[inferior ou igual] ao seu Preço de Exercício (Strike), o Montante em Numerário mais 
os pagamentos de cupão poderá ser inferior ao preço de compra da Barrier Reverse 
Convertible Worst of Basket Note. Nesse caso os investidores sofrerão uma perda. Na 
pior das hipóteses, o investidor sofrerá uma perda total do capital investido se o Nível 
de Referência Final do Constituinte do Cabaz com o pior desempenho for zero.] 

 

[Se o Título for uma Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note with 
Participation (Entrega Física) (produto n.º N7), inserir:  

Se pelo menos um Constituinte do Cabaz tiver estado [ao nível ou abaixo] [abaixo] da 
sua Barreira em pelo menos uma ocasião durante o período de vigência e se o Nível 
de Referência Final de pelo menos um Constituinte do Cabaz [for inferior] [estiver ao 
nível ou for inferior] ao seu Preço de Exercício (Strike), os investidores receberão, com 
base no Multiplicador, o Constituinte do Cabaz que, com base no seu Preço de 
Exercício (Strike), tem o pior desempenho de todos os Constituintes do Cabaz, ou 
receberão os activos especificados como Montante de Entrega Física. O valor de 
mercado do Constituinte do Cabaz com o pior desempenho ou os activos mais os 
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pagamentos de cupão poderá ser inferior ao preço de compra da Barrier Reverse 
Convertible Worst of Basket Note with Participation. Nesse caso os investidores 
sofrerão uma perda. Os investidores terão de ter em conta que poderão ainda ocorrer 
perdas após a Data de Avaliação até à transferência do Constituinte do Cabaz com o 
pior desempenho ou dos activos. Na pior das hipóteses, o investidor sofrerá uma perda 
total do capital investido se o Nível de Referência Final do Constituinte do Cabaz com 
o pior desempenho for zero.] 

 

[Se o Título for uma Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note with 
Participation (Liquidação em Espécie) (produto n.º N8), inserir:  

Se pelo menos um Constituinte do Cabaz tiver estado [ao nível ou abaixo] [abaixo] da 
sua Barreira em pelo menos uma ocasião durante o período de vigência e se o Nível 
de Referência Final de pelo menos um Constituinte do Cabaz for [inferior] [inferior ou 
igual ao] ao seu Preço de Exercício (Strike), o Montante em Numerário mais os 
pagamentos de cupão poderá ser inferior ao preço de compra da Barrier Reverse 
Convertible Worst of Basket Note with Participation. Nesse caso, os investidores 
sofrerão uma perda. Na pior das hipóteses, o investidor sofrerá uma perda total do 
capital investido se o Nível de Referência Final do Constituinte do Cabaz com o pior 
desempenho for zero.] 

 

[Se o Título for uma Barrier Pro Reverse Convertible Note (Entrega Física) 
(produto n.º N9), inserir:  

Se o Activo Subjacente tiver estado [ao nível ou abaixo] [abaixo] da Barreira em pelo 
menos uma ocasião durante o período de observação e o Nível de Referência Final 
estiver [abaixo] [ao nível ou abaixo] do Preço de Exercício (Strike), os investidores 
recebem o Activo Subjacente com base no multiplicador ou os activos especificados 
como o Montante da Entrega Física. O valor de mercado do Activo Subjacente ou dos 
activos mais os pagamentos de cupão poderá ser inferior ao preço de compra da 
Barrier Pro Reverse Convertible Note. Nesse caso os investidores sofrerão uma perda. 
Os investidores terão de ter em conta que poderão ainda ocorrer descidas no preço 
das acções após a Data de Avaliação até à transferência do Activo Subjacente ou dos 
activos. Na pior das hipóteses, o investidor sofrerá uma perda total do capital investido 
se na Data de Avaliação o Nível de Referência Final for zero.] 

 

[Se o Título for uma Barrier Pro Reverse Convertible Note (Liquidação em 
Espécie) (produto n.º N10), inserir:  

Se o Activo Subjacente tiver estado [ao nível ou abaixo] [abaixo] da Barreira em pelo 
menos uma ocasião durante o Período de Observação e se o Nível de Referência 
Final for [inferior] [inferior ou igual] ao Preço de Exercício (Strike), o Montante em 
Numerário mais os pagamentos de cupão poderá ser inferior ao preço de compra da 
Barrier Pro Reverse Convertible Note. Nesse caso os investidores sofrerão uma perda. 
Na pior das hipóteses, o investidor sofrerá uma perda total do capital investido se na 
Data de Avaliação o Nível de Referência Final for zero.] 

 

[Se o Título for uma Barrier Pro Reverse Convertible Worst of Basket Note 
(Entrega Física) (produto n.º N11), inserir:  

Se pelo menos um Constituinte do Cabaz tiver estado [ao nível ou abaixo] [abaixo] da 
sua Barreira em pelo menos uma ocasião durante o Período de Observação e se o 
Nível de Referência Final de pelo menos um Constituinte do Cabaz estiver [abaixo] 
[ao nível ou abaixo] do seu Preço de Exercício (Strike), os investidores ou recebem 
com base no multiplicador, o Constituinte do Cabaz que, com base no seu Preço de 
Exercício (Strike) na data de vencimento do Barrier Pro Reverse Convertible Worst of 
Basket Note, tiver o pior desempenho de todos os Constituintes do Cabaz ou recebem 
os activos especificados como Montante da Entrega Física. O valor de mercado do 
Constituinte do Cabaz com o pior desempenho ou dos activos mais os pagamentos 
de cupão poderá ser inferior ao preço de compra da Barrier Pro Reverse Convertible 
Worst of Basket Note. Nesse caso os investidores sofrerão uma perda. Os investidores 
terão de ter em conta que poderão ainda ocorrer descidas no preço das acções após 
a Data de Avaliação até à transferência do Constituinte do Cabaz com o pior 
desempenho ou dos activos. Na pior das hipóteses, o investidor sofrerá uma perda 
total do capital investido se o Nível de Referência Final do Constituinte do Cabaz com 
o pior desempenho for zero.] 
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 [Se o Título for uma Barrier Pro Reverse Convertible Worst of Basket Note 
(Liquidação em Espécie) (produto n.º N12), inserir:  

Se pelo menos um Constituinte do Cabaz tiver estado [ao nível ou abaixo] [abaixo] da 
sua Barreira em pelo menos uma ocasião durante o Período de Observação [a Data 
de Avaliação] e se o Nível de Referência Final de pelo menos um Constituinte do 
Cabaz for [inferior] [inferior ou igual] ao seu Preço de Exercício (Strike), o Montante 
em Numerário mais os pagamentos de cupão poderá ser inferior ao preço de compra 
da Barrier Pro Reverse Convertible Worst of Basket Note. Nesse caso os investidores 
sofrerão uma perda. Na pior das hipóteses, o investidor sofrerá uma perda total do 
capital investido se o Nível de Referência Final do Constituinte do Cabaz com o pior 
desempenho for zero.] 

 

[Se o Título for uma Easy Reverse Convertible Note (Entrega Física) (produto n.º 
N13), inserir:  

Se o Nível de Referência Final for [igual ou inferior] [inferior] à Barreira, os investidores 
recebem o Activo Subjacente com base no multiplicador ou os activos especificados 
como o Montante da Entrega Física. O valor de mercado do Activo Subjacente ou dos 
activos mais os pagamentos de cupão poderá ser inferior ao preço de compra da Easy 
Reverse Convertible Note. Nesse caso os investidores sofrerão uma perda. Os 
investidores terão de ter em conta que poderão ainda ocorrer descidas no preço das 
acções após a Data de Avaliação até à transferência do Activo Subjacente ou dos 
activos. Na pior das hipóteses, o investidor sofrerá uma perda total do capital investido 
se na data de avaliação o Nível de Referência Final for zero.] 

 

[Se o Título for uma Easy Reverse Convertible Note (Liquidação em Espécie) 
(produto n.º N14), inserir:  

Se o Nível de Referência Final for [igual ou inferior] [inferior] à Barreira, o Montante 
em Numerário mais os pagamentos de cupão poderá ser inferior ao preço de compra 
da Easy Reverse Convertible Note. Nesse caso os investidores sofrerão uma perda. 
Na pior das hipóteses, o investidor sofrerá uma perda total do capital investido se na 
Data de Avaliação o Nível de Referência Final for zero.] 

 

[Se o Título for uma Easy Reverse Convertible Worst of Basket Note (Entrega 
Física) (produto n.º N15), inserir:  

Se o Nível de Referência Final de pelo menos um Constituinte do Cabaz estiver [ao 
nível ou abaixo] [abaixo] da sua Barreira, os investidores ou recebem com base no 
multiplicador, o Constituinte do Cabaz que, com base no seu Preço de Exercício 
(Strike) na Data de Vencimento da Easy Reverse Convertible Worst of Basket Note, 
tiver o pior desempenho de todos os Constituintes do Cabaz ou recebem os activos 
especificados como Montante da Entrega Física. O valor de mercado do Constituinte 
do Cabaz com o pior desempenho ou dos activos mais os pagamentos de cupão 
poderá ser inferior ao preço de compra da Easy Reverse Convertible Worst of Basket 
Note. Nesse caso os investidores sofrerão uma perda. Os investidores terão de ter em 
conta que poderão ainda ocorrer perdas após a Data de Avaliação até à transferência 
do Constituinte do Cabaz com o pior desempenho ou dos activos. Na pior das 
hipóteses, o investidor sofrerá uma perda total do capital investido se o Nível de 
Referência Final do Constituinte do Cabaz com o pior desempenho for zero.] 

 

[Se o Título for uma Easy Reverse Convertible Worst of Basket Note (Liquidação 
em Espécie) (produto n.º N16), inserir:  

Se o Nível de Referência Final de pelo menos um Constituinte do Cabaz for [igual ou 
inferior] [inferior] à sua Barreira, o Montante em Numerário mais os  pagamentos de 
cupão poderá ser inferior ao preço de compra da Barrier Easy Reverse Convertible 
Worst of Basket Note. Nesse caso os investidores sofrerão uma perda. Na pior das 
hipóteses, o investidor sofrerá uma perda total do capital investido se o Nível de 
Referência Final do Constituinte do Cabaz com o pior desempenho for zero.] 

 

[Se o Título for uma Worst of Basket Autocallable Note (produto n.º N17), Inserir: 

Se o Nível de Referência Final de pelo menos um dos Constituintes do Cabaz for 
[menor do que a] [menor do que ou igual à] sua Barreira, o Montante em Numerário 
mais os pagamentos de cupão podem ser menores que o preço da Worst of Basket 
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Autocallable Note. Nesse caso, os investidores irão sofrer uma perda. Na pior das 
hipóteses, o investidor poderá sofrer uma perda total do capital investido se o Nível de 
Referência Final do Constituinte do Cabaz com pior desempenho for zero.]  

______________________________________________________________ 

[Se o Título for uma Worst of Basket Callable Note (produto n.º N18), Inserir: 

Se o Montante de Determinação da Barreira de pelo menos um dos Constituintes do 
Cabaz em qualquer Data de Observação durante o Período de Observação ou na Data 
de Avaliação for [menor do que a] [menor do que ou igual à]  sua Barreira, o Montante 
em Numerário mais os pagamentos de cupão pode ser menor que o preço da Worst 
of Basket Callable Note. Nesse caso, os investidores irão sofrer uma perda. Na pior 
das hipóteses, o investidor sofrerá uma perda total do capital investido se o Nível de 
Referência Final do Constituinte do Cabaz com pior desempenho for zero.  

Se a Emitente antecipa a Worst of Basket Callable Note, um investidor não conseguirá 
mais ser capaz de perceber as suas expectativas para um ganho no valor da Worst of 
Basket Callable Note e deixará de participar no desempenho dos Constituintes do 
Cabaz. Além disso, no caso em que as taxas de juros sobre instrumentos similares no 
momento da antecipação da Emitente ter diminuído em relação à taxa de juro implícita 
na Worst of Basket Callable Note a partir do momento da emissão inicial, um investidor 
pode não ser capaz de investir os proventos de títulos antecipados com um perfil de 
risco-retorno comparável como Worst of Basket Callable Note.] 

 

[Se o Título for uma Currency Note (produto n.º N31), inserir:  

Se o Activo Subjacente aumentar de valor, a Currency Note envolve um risco de perda 
consoante o valor, preço ou nível do Activo Subjacente na data de vencimento; na pior 
das hipóteses, tal poderá resultar na perda total do capital investido.]  

 

[Se o Título for uma Autocallable Note (com reembolso a prestações) (produto n.º 
N32), inserir:  

Se em nenhuma das datas de observação o Nível de Referência de todos os 
Constituintes do Cabaz for [igual ou superior] [superior] ao Preço de Exercício (Strike) 
e se o Nível de Referência Final de nenhum Constituinte do Cabaz for [inferior] [inferior 
ou igual] à Barreira relevante, o Montante em Numerário poderá ser inferior ao preço 
de compra do Autocallable Note (com reembolso das prestações). Nesse caso os 
investidores sofrerão uma perda. Na pior das hipóteses, o investidor sofrerá uma perda 
total do capital investido se o Nível de Referência Final do Constituinte do Cabaz com 
o pior desempenho for zero.] 

 

[Se o Título for uma Stability Note (produto n.º N33), inserir:  

Se, em qualquer Data de Observação o Nível de desempenho diário do Activo 
Subjacente for inferior a um certo limite, o Montante em Numerário poderá ser inferior 
ao preço de compra do Stability Note. Nesse caso os investidores sofrerão uma perda. 
Na pior das hipóteses, o investidor sofrerá uma perda total do capital investido.] 

 

[Se o Título for uma Digital Variable Coupon Note (produto n.º N34), inserir:  

Se em qualquer Data de Observação de Cupão [o Valor do Nível de Referência 
Relevante do [ Ativo Subjacente] [cada Constituinte do Cabaz] [o Nível de Referência 
do Cabaz] não for [superior] [inferior] [ou igual a] a certo limite, nenhum cupão será 
pago na Data de Pagamento do Cupão seguinte. Assim, é possível que nenhum 
pagamento de cupão seja feito durante o período de vigência do Digital Variable 
Coupon Note. Se isto ocorrer, ainda que o investidor receba [inserir número] % do 
Valor Nominal de cada Digital Variable Coupon Note, não receberá qualquer  retorno 
para além disso.  

 

[Se o Título for um Range Accrual Note (produto n.º N35), inserir:  

Se durante um Período do Cupão relevante, o Nível de Referência do Activo 
Subjacente estiver fora de um intervalo especificado num ou mais dias desse Período 
do Cupão, o Montante do Cupão será reduzido para esse Período do Cupão; no pior 
cenário, quando tal ocorrer em cada dia de cada Período do Cupão, tal pode resultar 
na perda de Montante do Cupão durante o período de vigência da Range Accrual Note. 
Se tal ocorrer, o investidor irá receber o montante nominal de cada Range Accrual 
Note, e não receberá qualquer montante para além disso.]  
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______________________________________________________________ 

[Se o Título for uma Leveraged Floater Note (produto n.º N36), inserir:  

A Leveraged Floater Note possui uma protecção do capital de 100% à data de 
vencimento. A protecção do capital significa que o reembolso na data de vencimento 
está garantido ao valor nominal. O reembolso, que não poderá ser efectuado antes da 
data de vencimento, não está garantido por terceiros, mas apenas pelo Emitente e 
depende, por isso, da capacidade de o Emitente cumprir as suas obrigações de 
pagamento. 

Ao longo do período de vigência, os investidores recebem pagamentos de cupão na 
Data de Pagamento do Cupão relevante. O nível da Taxa de Juro corresponde ao 
Activo Subjacente multiplicado pela Alavancagem. Contudo, a taxa de juro 
determinada na respectiva Data de Pagamento do Cupão está limitada ao Cupão 
Máximo e os investidores não participarão em qualquer eventual aumento.] 

 

[Se o Título for uma Altiplano Basket Note (produto n.º N37), inserir:  

Se em qualquer Data de Observação do Cupão num Período de Observação do 
Cupão o preço ou o nível de qualquer Constituinte do Cabaz for [inferior] [inferior ou 
igual] ao Limite do Cupão, nenhum Montante do Cupão será pagável relativamente a 
esse Período de Observação do Cupão; no pior cenário, nenhum Montante do Cupão 
poderá ser pagável durante o período de vigência do título Altiplano Basket Note. Se 
tal acontecer, um investidor receberá o montante nominal de cada Altiplano Basket 
Note, e não receberá qualquer montante além disso.]  

______________________________________________________________ 

[Se o Título for uma Individual Cap Note (produto n.º N38), inserir:  

[Se para qualquer Data de Referência do Cupão o Desempenho de qualquer 
Constituinte do Cabaz for [inferior] [inferior ou igual] ao Limite do Cupão, o Montante 
do Cupão pagável será inferior ao Desempenho Fixado multiplicado pelo Nominal; no 
pior cenário, nenhum Montante do Cupão poderá ser pagável durante o período de 
vigência do título Individual Cap Note. Se tal ocorrer, o investidor irá receber o valor 
nominal de cada Individual Cap Note, e não receberá qualquer montante além disso.] 
[inserir se os Títulos são de capital 100% garantido O investidor pode perder [parte 
do] [todo o] capital investido.] 

 

[Se o Título for uma Autocallable Note com Memory Coupon (produto n.º N39), 
inserir:  

Se o Nível de Referência Final [do Activo Subjacente] [de pelo menos um Constituinte 
do Cabaz] for [inferior ou igual] [inferior] à sua Barreira, o Montante em Numerário 
acrescido de quaisquer pagamentos de cupão pode ser inferior ao preço de compra 
da Note. Nesse caso, os investidores sofrerão uma perda. [No pior cenário, o 
investidor poderá sofrer uma perda total do capital investido se o Nível de Referência 
Final do [] [ConstituinteConstituinte do Cabaz com pior desempenho] for zero quando 
o Preço de Exercício (Strike) for igual a um.]] 

______________________________________________________________ 

 

[Se o Título for uma Autocallable Note with Knock Out Barrier of Down and In Put 
(produto n.º N40), inserir:  

Se o Nível de Referência Final de pelo menos um Constituinte do Cabaz for [inferior 
ou igual] [inferior] à sua Barreira e um Evento de Protecção de Capital não tiver 
ocorrido, o Montante em Numerário acrescido de quaisquer pagamentos de cupão 
pode ser inferior ao preço de compra da Note. Nesse caso, os investidores sofrerão 
uma perda. No pior cenário, o investidor poderá sofrer uma perda total (para além de 
quaisquer pagamentos de cupão) do capital investido se o Nível de Referência Final 
[[ConstituinteConstituinte do Cabaz com pior desempenho] for zero.] 

 

[Se o Título for uma Recovery Note (produto n.º N41), inserir:  

Se o Nível de Referência Final de pelo menos um Constituinte do Cabaz for [inferior] 
[inferior ou igual] à sua Barreira, o Montante em Numerário acrescido de quaisquer 
pagamentos de cupão pode ser inferior ao preço de compra da Recovery Note. Nesse 
caso, os investidores sofrerão uma perda. No pior cenário, o investidor poderá sofrer 
uma perda total do capital investido se o Nível de Referência Final do Constituinte 
Constituinte do Cabaz com pior desempenho for zero.] 
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[Se o Título for uma Single Underlying Autocallable Note (produto n.º. N42), inserir:  

Se o Nível de Referência Final for [inferior] [inferior ou igual] à sua Barreira, o Montante 
em Numerário acrescido de quaisquer pagamentos de cupão pode ser inferior ao 
preço de compra da Single Underlying Autocallable Note. Nesse caso, os investidores 
sofrerão uma perda. No pior cenário, o investidor poderá sofrer uma perda total do 
capital investido se o Nível de Referência Final for zero.] 

 

[Se o Título for uma Outperformance Note (produto n.º N43), inserir: 

Se o Nível de Referência Final for [igual ou for inferior] [inferior] a determinado Preço 
de Exercício (Strike), a Note envolve um risco de perda dependente do valor, preço ou 
nível do Activo Subjacente; No pior cenário, tal pode resultar numa perda total do 
capital investido. Tal ocorrerá se o Nível de Referência Final na Data de Avaliação for 
zero.] 

______________________________________________________________ 

[Se o Título for uma Switchable Note (produto n.º N44), inserir: 

Se o Evento Switch ocorrer, o rendimento é limitado aos montantes do cupão fixo. Se  
o Evento Switch  não ocorrer o rendimento depende do desempenho do Activo 
Subjacente. No pior cenário, um investidor receberá de volta o capital investido mais 
o Cupão Garantido quando o desempenho do Activo Subjacente for negativo ou zero.]  

 

[Se o Título for uma Note linked to a Basket (produto n.º. N45), inserir: 

Se o Nível de Referência Final de qualquer Constituinte do Cabaz for [inferior a] [ou 
igual a] [inserir montante] por cento do seu respectivo Nível de Referência Inicial na 
Data de Avaliação, a Note envolve um risco de perda dependendo do número de 
Constituintes do Cabaz para o qual o Nível de Referência Final é [inferior a] [ou igual 
a] [inserir montante] por cento do seu respectivo Nível de Referência Inicial nesse dia; 
no pior cenário, tal resultará numa perda total do capital investido. [Tal ocorrerá se os 
Níveis de Referência Finais] de [inserir montante] ou mais Constituintes do Cabaz 
forem inferiores a [ou iguais a] [inserir montante] por cento dos seus respectivos Níveis 
de Referência Iniciais.] 

 

[Se o Título for uma Worst of Basket Callable Note with performance-linked 
coupon (produto n.º N46), inserir:  

Se o Montante de Determinação da Barreira de pelo menos um Constituinte do Cabaz 
[em qualquer Data de Observação durante o Período de Observação ou] na Data de 
Avaliação for [inferior] [inferior ou igual] à sua Barreira, o Montante em Numerário 
acrescido de quaisquer pagamentos de cupão pode ser inferior ao preço de compra 
do Worst of Basket Callable Note. Nesse caso, os investidores sofrerão uma perda. 
No pior cenário, o investidor poderá sofrer uma perda total do capital investido se o 
Nível de Referência Final do Constituinte do Cabaz com o pior desempenho for zero.  

[Se o Emitente exercer a Worst of Basket Callable Note com cupão de desempenho 
associado (performance-linked), o investidor já não poderá concretizar as suas 
expectativas de ganho no valor do Worst of Basket Callable Note with performance-
linked coupon e já não participará no desempenho dos Constituintes do Cabaz. Em 
acréscimo, caso taxas de juros em vigor sobre instrumentos similares no momento do 
exercício da Note pelo Emitente tiverem descido por referência à taxa de juro 
subjacente à Worst of Basket Callable Note with performance-linked couponà data da 
emissão inicial, o investidor pode não estar habilitado para praticar os procedimentos 
de exercício da Note em títulos com um perfil de risco-retorno comparável como a 
Worst of Basket Callable Note with performance-linked coupon.]] 

 

[Se o Título for uma Currency Chooser Basket Note (produto n.º N47), inserir:  

O reembolso do Currency Chooser Basket Note depende da média aritmética do 
desempenho do Constituinte do Cabaz com o desempenho mais alto e o segundo 
mais alto, multiplicado pelo Factor de Participação. Na pior das hipóteses, o investidor 
receberá de volta o Montante Nominal por Título quando o desempenho do 
Constituinte do Cabaz com o desempenho mais alto e com o segundo desempenho 
mais alto for negativo ou zero. 
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[Se o Título for uma Currency Express Note (produto n.ºN48), inserir:  

Se o Nível de Referência Final for [superior] [inferior] [ou igual] à Barreira 
([desvalorização] [valorização] da Moeda Estrangeira face à Moeda Base), o Note 
envolve um risco de perda dependente do preço do Activo Subjacente; no pior cenário, 
tal pode resultar numa perda total do capital investido. [Tal ocorrerá se o Nível de 
Referência Final na Data de Avaliação for pelo menos o dobro do Nível de Referência 
Inicial.]] 

[Se o Título for uma Rainbow Return Note (produto n.º N49), inserir:  

O reembolso do Rainbow Return Note depende da soma do desempenho ponderado 
do Constituinte do Cabaz com o desempenho mais alto, com o segundo desempenho 
mais alto e com o desempenho mais baixo (i.e., o Rainbow Return), tendo em 
consideração o multiplicador e o Factor de Participação. Se o Rainbow Return for 
inferior [ou igual] [zero] [à Barreira], o investidor receberá o [montante mínimo] 
[montante nominal] por Note.] 

 

[Se o Título for uma Autocallable Note with Knock Out Barrier (produto n.º N50), 
inserir:  

Se o Nível de Referência Final de pelo menos um Constituinte do Cabaz for [inferior 
ou igual] [inferior] à sua Barreira, o Montante em Numerário acrescido de quaisquer 
pagamentos de cupão pode ser inferior ao preço de compra da Note. Nesse caso, os 
investidores poderão sofrer uma perda. No pior cenário, o investidor poderá sofrer uma 
perda total (para além de quaisquer pagamentos de cupão) do capital investido se o 
Nível de Referência Final do Constituinte do Cabaz com o pior desempenho for zero]  

 

[Se o Título for uma Single Underlying Callable Note (produto n.º N51), inserir:  

[Se o Emitente exercer opção referente à Single Underlying Callable Note, o investidor 
já não poderá concretizar as suas expectativas de ganho no valor do Single Underlying 
Callable Note e já não participará no desempenho do Activo Subjacente. Em 
acréscimo, caso as taxas de juros em vigor sobre instrumentos similares no momento 
do exercício da Note pelo Emitente tiverem descido por referência à taxa de juro 
subjacente à Single Underlying Callable Note associada à data da emissão inicial, o 
investidor pode não ter a possibilidade de investidor o montante resultante do exercício 
da opção em títulos com um perfil de risco-retorno comparável como a Single 
Underlying Callable Note.] 

[Se o Título for uma [Switchable Coupon] Note (produto n.º N52), inserir:  

Se ocorrer um Evento Switch, o reembolso é limitado aos montantes do cupão fixo. 
Se o Evento Switch não tiver lugar o reembolso depende do desempenho do Activo 
Subjacente. No pior cenário, um investidor receberá de volta o capital investido quando 
o desempenho do Activo Subjacente for negativo ou zero, a menos que o produto não 
possua uma protecção do capital de 100% à data de maturidade. 

 

[Se o Título for uma Outperformance Note (Geared Put) (produto n.º N53), inserir:  

Se o Desempenho for [igual ou inferior a] [for inferior] a determinado Preço de 
Exercício (Strike), a Note envolve um risco de perda consoante o valor, preço ou nível 
do Activo Subjacente; na pior das hipóteses, tal poderá resultar na perda total do 
capital investido.  

 

[Se o Título for uma Express Autocallable Note on a Basket (Geared Put) (produto 
n.º N54), inserir:  

Se o Nível de Referência Final de qualquer Constituinte do Cabaz for [inferior] [igual 
ou inferior] à sua Barreira, a Note envolve um risco de perda consoante o Valor do 
Nível de Referência Relevante do Constituinte do Cabaz com pior desempenho na 
Data da Avaliação; no pior cenário, isso pode resultar na perda total do capital 
investido. Isso ocorrerá se o Nível de Referência Final do Constituinte do Cabaz com 
pior desempenho for zero e se o Montante Mínimo (de acordo com especificado nos 
Termos Finais aplicáveis) for zero.]  

 

[Se o Título for uma Express Autocallable Note on a Share Basket with Put on an 
Index (produto n.º N55), inserir:  
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Se o desempenho da Acção do Cabaz com pior desempenho for [inferior] [igual ou 
inferior] ao Limite de Reembolso relevante, nenhum cupão será pago. Se o 
desempenho do Índice [na Data de Avaliação] [e/ou] [em qualquer dia de negociação 
durante o período de observação] é [inferior] [igual ou inferior] à Barreira, a Note 
envolve um risco de perda consoante o desempenho do Índice na data de avaliação; 
no pior cenário, isso pode resultar na perda total do capital investido. Isso ocorrerá se 
o Nível de Referência do Índice na data de avaliação for zero.] 

 

[Se o Título for uma Altiplano Coupon Lock In Note (produto n.º N56), inserir:  

Se o desempenho do Activo Subjacente na [data de avaliação] [qualquer dia de 
negociação durante o período de observação] [for inferior] [ou for igual] à Barreira 
determinada, o Altiplano Coupon Lock In Note envolve um risco de perda consoante 
o desempenho do Activo Subjacente; no pior cenário, isso pode resultar na perda de 
parte ou total do capital investido. No pior dos casos, um investidor receberá [de volta 
o capital investido] [[inserir número]% do Montante Nominal], mais, se o Evento Lock 
In ocorrer, os Cupões fixos em todas as Datas de Pagamento do Cupão que 
correspondam a momentos posteriores ao Evento Lock In. Se não ocorrer Evento Lock 
In, e o desempenho do Activo Subjancente em todas as datas de observação do cupão 
for inferior [ou igual] ao Limite de Cupão, nenhum Cupão fixo será pago.] 

 

[Se o Título for uma Outperformance Call Note (produto n.º N57), inserir:  

Se o Montante Outperformance for igual ou menor do que o Preço de Exercício (Strike) 
determinado, a Outperformance Call Note envolve um risco de perda no montante em 
que o desempenho do [inserir Constituinte do Cabaz 1] for inferior ao desempenho do 
[inserir Constituinte do Cabaz 2]; no pior cenário, isso pode resultar na perda total do 
capital investido, a menos que o produto possua uma protecção do capital de 100% 
do Montante Nominal por Note.] 

 

[Se o Título for uma Currency Autocallable Note (produto n.º N58), inserir:  

Se o Nível de Referência Final for [superior] [inferior] [ou igual] à Barreira 
([desvalorização] [valorização] da Moeda Estrangeira face à Moeda Base), a Note 
envolve um risco de perda dependente do preço do Activo Subjacente; no pior cenário, 
isso pode resultar na perda total do capital investido. 

[Se o Titulo for uma Simplified Digital Variable Coupon Note (produto n.º N59), 
inserir: 

[O pagamento de cupão num Data de Pagamento do Cupão depende do (i) Valor 
Nominal, multiplicado pelo (ii) Fator de Participação, multiplicado pelo (iii) Retorno do 
Ativo Subjacente na Data de Observação do Cupão imediatamente antes de tas Data 
de Pagamento do Cupão, ainda multiplicado por (iv) um dividido pelo Divisor do Cupão 
relevante para tal Data de Observação do Cupão. [O pagamento de cupão [ não será 
menos do que o Valor Mínimo] [e] [não será superior ao Valor Máximo].] 

O Divisor do Cupão pode ser diferente para cada Data de Obervação do Cupão, e 
pode ser superior para Datas de Observação do Cupão posteriores, o que resultará 
numa redução proporcional maior de pagamentos de cupão para Datas de Pagamento 
do Cupão a terem lugar mais tarde durante a vigência da Note. 

Consequentemente, ainda que o Nível de Referência do Ativo Subjacente numa Data 
de Observação do Cupão mais tarde seja superior ao Nível de Referência na(s) 
Data(s) de Observação do Cupão, um investidor poderia reveber o pagamento de 
cupão mínimo na Data de Pagamento do Cupão seguinte. 

É assim possível que o total de pagamento de cupão feitos ao longo da vigência da 
Note será o agregado dos pagamentos de cupão mínimos feitos em cada Data de 
Pagamento do Cupão. Se isto ocorrer, enquanto um investidor receberá na Data de 
Liquidação 100% do Valor Nominal de cada Note (sujeito ao risco de crédito do 
Emitente), o investidor não receberá qualquer retorno além deste e os cupões 
recebidos em ou antes da Data de Liquidação.] 

 

[Se o Titulo for uma Contingent Coupon Note (produto n.º N60), inserir: 

Se a Data de Observação do Cupão para cada Período do Cupão com início em ou 
após [inserir data], a Taxa do Ativo Subjacente [1] for [superior] [inferior] [ou igual] ao 
Limiar do Cupão, o Cupão para tal Período do Cupão será de [[inserir montante]%] 
[calculada a partir (i) do produto da Taxa do Ativo Subjacente 2 na Data de 
Determiançaõ do Cupão para cada Período do Cupão, e o Fator de Participação[, 
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[mais] [menos] (ii) a Margem] [, sujeito ao [máximo de [inserir Cupão Máximo]%] [e] [o 
mínimo de [inserir Cupão Mínimo]%]]. 

Caso contrário, o Cupão para tal Período do Cupão será de [[inserir montante]%]. 
[Inserir para Valores Mobiliários que tenham cupão variável ligado à Taxa do Ativo 
Subjacente 1 e à Taxa do Ativo Subjacente 2: Se isto ocorrer, os investidores não 
receberão qualquer retorno baseado na Taxa do Ativo Subjacente 2.] 

 

[Se o Titulo for um Fixed Coupon Note with Conditional Bonus Coupon (produto 
n.º N61), inserir: 

O cupão para a Fixed Coupon Note with Conditional Bonus Coupon consiste (i) numa 
componente fixa e (ii) numa componente condicional. 

Relativamente à componente condicional do cupão, o Cupão Bónus será pago [numa] 
[na] Data de Pagamento de Cupão Bónus se o Ativo Subjacente for [igual a ou] 
[superior] [ou] [igual a] [ou] [inferior] ao Limiar do Cupão Bónus. O cupão total que os 
investidores irão receber será afetado pelo desempenho do Ativo Subjacente e pode 
não incluir um Cupão Bónus. 

 

[Se o Titulo for um Simplified Digital Variable as Coupon Note with Initial Fixed 
Interest (produto n.º N62), inserir: 

Para um número de Datas de Pagamento de Cupão, o Montante de Cupão pago na 
Data de Pagamento de Cupão relevante será um Cupão fixo. Depois disso, o Montante 
de Cupão pago numa Data de Pagamento de Cupão depende do desempenho do 
[Ativo Subjacente][Cabaz] na Data de Observação de Cupão imediatamente anterior 
a essa Data de Pagamento de Cupão e se essa Data de Observação de Cupão ocorre 
mais cedo ou mais tarde na duração da Note. 

O Divisor de Cupão pode ser diferente para cada Data de Observação de Cupão, e o 
Divisor de Cupão pode ser superior em Datas de Observação de Cupão posteriores, 
o que pode resultar numa maior redução proporcional dos Montantes de Cupão para 
as Datas de Pagamento de Cupão que ocorram posteriormente.] 

Consequentemente, mesmo se o Nível de Referência do Ativo Subjacente numa Data 
de Observação de Cupão posterior for superior ao seu Nível de Referência na(s) 
Data(s) de Observação de Cupão anteriores, um investidor pode receber o Montante 
de Cupão mínimo na Data de Pagamento de Cupão seguinte. 

Assim, é possível que o total dos Montantes de Cupão a pagar durante a duração da 
Note seja o agregado dos Montantes de Cupão fixos ou mínimos a pagar em cada 
Data de Pagamento de Cupão. Se isto ocorrer, enquanto um investidor recebe na Data 
de Liquidação 100% do Montante Nominal de cada Note (sujeito ao risco de crédito 
do Emitente), o investidor não recebe qualquer retorno para além disto e os cupões 
recebidos anteriormente à Data de Liquidação.] 

 
 

[Se o Titulo for um Autocallable Note on a Basket Average (with instalment 
redemption) (produto n.º N63), inserir: 

Se o desempenho médio aritmético de todos os Constituintes do Cabaz não for [igual 
a ou superior][superior] ao Strike em qualquer Data de Observação e se o 
desempenho médio aritmético de todos os Constituintes do Cabaz for [inferior] [inferior 
ou igual] à Barreira relevante, o Montante em Numerário pode ser inferior ao preço de 
compra das Autocallable Notes (with instalment redemption). Neste caso os 
investidores irão sofrer uma perda. Na pior hipótese o investidor irá sofrer uma [perda 
total][perda de [inserir percentagem] por cento] do capital investido se o desempenho 
médio aritmético de todos os Constituintes do Cabaz da Última Data de Observação 
for zero.] 

 

[Se o Titulo for um Autocallable Note with Conditional Coupons (produto n.º N64), 
inserir: 

Se o Desempenho do Ativo Subjacente for [inferior][inferior ou igual] ao Limiar de 
Cupão numa Data de Observação não haverá  nenhum Montante de Cupão a pagar 
na Data de Pagamento de Cupão imediatamente posterior. Se o Desempenho Final 
do Ativo Subjacente for [inferior ou igual][inferior] à Barreira, o Montante em Numerário 
mais quaisquer Pagamentos de Cupão pode ser menos do que o preço de copra da 
Note. Nestes casos os investidores sofrerão uma perda. Na pior hipótese, o investidor 
pode sofrer a perda total do capital investido se o Nível de Referência Final do Ativo 
Subjacente for zero. 
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[Se o Titulo for um Enhanced Participation Note (produto n.º N65), inserir: 

Se, [numa Data de Observação] [a qualquer momento] [em qualquer dia] [durante o 
Período de Observação], o Nível de Referência do Ativo Subjacente B não tiver sido 
[igual ou] superior ao Nível Knock-Out e se na Data de Avaliação o Nível de Referência 
do Ativo Subjacente B não for [igual a ou] superior ao Nível Knock-Out, a Note envolve 
um risco de perda dependendo do nível do Ativo Subjacente B na Data de Avaliação; 
no pior cenário, isso pode resultar na perda total do capital investido. Isto ocorrerá se 
o Nível de Referência Final do Activo Subjacente B for zero e o Nível de Referência 
Final do Activo Subjacente A for inferior a ou inferior a ou igual a (conforme 
especificado nas Condições Finais aplicáveis) o Strike. 

 

[Se o Titulo for um Capital Protected Lock-In Note (produto n.º N66), inserir: 

A Capital Protected Lock- In Note tem 100% do capital garantido na maturidade. 
Garantia de capital significa que o reembolso na maturidade é prometido no Valor 
Nominal. O reembolso, que não ocorrerá até à maturidade, não é garantido por 
terceiro, mas apenas assegurado pelo Emitente, dependendo da capacidade do 
Emitente em cumprir com as suas obrigações de pagamento.] 

 

[Se o Titulo for um Lookback Note (produto n.º N67), inserir: 

Se o Nível de Referência Final for [inferior] [igual ou inferior] à Barreira, a [Lookback 
Note] [se aplicável, inserir outro nome de marketing] envolve um risco de perda 
dependendo do preço ou nível do Activo Subjacente; no pior cenário, isso pode 
resultar na perda total do capital investido. Isso ocorrerá se o Nível de Referência Final 
for zero.] 

 
[Se o Título for uma Top Rank Note (produto n.º N68), inserir: 

[Esta Top Rank Note [inserir outro nome de marketing, se aplicável] é de capital [inserir 
percentagem]% garantido na maturidade. Garantia de capital significa que o 
reembolso na maturidade é prometido em [inserir percentagem] [% do] Valor Nominal.] 
Se o Desempenho Médio for [inferior] [igual ou inferior a zero], isso resultará em [total] 
[parcial] perda do capital investido] [recebendo o investidor apenas [inserir 
percentagem] [% do] Valor Nominal]. 

 
[Se o Título for uma Coupon Note with performance payout (produto n.º N69), 
inserir: 

A Coupon Note with performance payout [se aplicável, inserir outro nome de 
marketing] é de capital 100% garantido na maturidade. Garantia de capital significa 
que o reembolso da Coupon Note with performance payout [se aplicável, inserir outro 
nome de marketing] na maturidade é prometido ao Valor Nominal. O reembolso, que 
não ocorrerá até à maturidade, não é garantido por terceiro, mas apenas assegurado 
pelo Emitente, dependendo da capacidade do Emitente de cumprir com as suas 
obrigações de pagamento. 

Durante todo o período, os investidores recebem um Pagamento de Cupão na Data 
de Pagamento de Cupão ou nas Datas de Pagamento do Cupão.] 

 
[Se o Título for uma 100% Capital Guaranteed Note (produto n.º N70), inserir: 
 

A 100% Capital Guaranteed Note [se aplicável, inserir outro nome de marketing] é de 
capital 100% garantido na maturidade. Garantia de capital significa que o reembolso 
na maturidade é prometido ao Valor Nominal. O reembolso, que não ocorrerá até à 
maturidade, não é garantido por terceiro, mas apenas assegurado pelo Emitente, 
dependendo da capacidade do Emitente em cumprir com as suas obrigações de 
pagamento. 

 
[Se o Título for uma Steepener Note With Lock In (produto n.º N71), inserir: 
 

A Steepener Note with Lock-In [se aplicável, inserir outro nome de marketing] é de 
capital 100% garantido na maturidade. Garantia de capital significa que o reembolso 
na maturidade é prometido ao Valor Nominal. O reembolso, que não ocorrerá até à 
maturidade, não é garantido por terceiro, mas apenas assegurado pelo Emitente, 
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dependendo da capacidade do Emitente em cumprir com as suas obrigações de 
pagamento.] 

 
[Se o Título for uma Worst of Basket Autocallable Note (with basket averaging) 
(produto n.º N72), inserir: 
 

Se o desempenho médio aritmético dos Constituintes do Cabaz não for maior ou igual 
ou maior que o Strike (conforme especificado nas Condições Finais aplicáveis) numa 
Data de Observação e se o desempenho médio aritmético dos Constituintes do Cabaz 
for igual ou inferior ou inferior à Barreira relevante (conforme especificado nas 
Condições Finais) na Data de Avaliação, o Montante em Numerário pode ser inferior 
ao preço de compra Worst of Basket Autocallable Note (with basket averaging). Nesse 
caso, os investidores sofrerão uma perda. Na pior das hipóteses, o investidor pode 
sofrer uma perda total do capital investido se o desempenho médio aritmético de todos 
os Constituintes do Cabaz na Data de Avaliação for zero. 

 

[Se o Título for uma Fixed to Floating Reverse Convertible Note (produto n.º N73), 
inserir: 
 

Se o Nível de Referência Final for [inferior] [igual ou inferior] ao Evento de Barreira e 
não ocorreu um Evento Knock Out, o Montante em Numerário acrescido dos 
Pagamentos de Cupão poderá ser menor que o preço de compra da Fixed to Floating 
Reverse Convertible Note. Nesse caso, os investidores sofrerão uma perda. Na pior 
das hipóteses, o investidor sofrerá uma perda total do capital investido se na Data de 
Avaliação o Nível de Referência Final for zero. Qualquer Pagamento de Cupão 
variável (se especificado nas Condições Finais aplicáveis) pode ser limitado a um 
máximo do Cupão Máximo (se especificado nas Condições Finais aplicáveis).] 

 
[Se o Título for uma Switchable Note with performance payout (produto n.º N74), 
inserir: 
 

Se o Evento Switch ocorrer, o retorno é limitado aos valores de cupão fixo. Se o Evento 
Switch não ocorrer, o retorno depende do desempenho do Ativo Subjacente. Na pior 
das hipóteses, um investidor receberá de volta o capital investido (ou uma 
percentagem específica do capital investido), quando o desempenho do Activo 
Subjacente for negativo ou zero.] 

 
[Se o Título for uma Partial Capital Protection Note (produto n.º N75), inserir: 
 

Se o Nível de Referência Final for [inferior] [igual ou inferior] ao Nível de Referência 
Inicial, a Partial Capital Protection Note envolve um risco de perda se o Montante em 
Numerário igual à percentagem do Valor Nominal for inferior ao preço de compra da 
Partial Capital Protection Note.] 

 

   

 
 

Elemento Secção E – Oferta4 

E.2b Razões da oferta, destino das receitas, 
receitas líquidas estimadas 

[Não se aplica, a realização de lucros e/ou a cobertura (‘hedging’) de certos 
riscos são as razões da oferta.] [-] 

E.3 Termos e condições da oferta. Condições a que a oferta está 
sujeita: 

[Não se aplica; não existem 
condições a que a oferta esteja 
sujeita.] [-] 

Número de Títulos: [-]* 

[Período de Subscrição][ Período 
da Oferta]: 

[Os pedidos de subscrição do 
Títulos poderão ser feitos de 

                                                
4  O uso do símbolo “*” na seguinte Secção E – Oferta indica que a informação relevante para cada série de títulos pode, no que 

respeita aos títulos multiséries e sempre que adequado, ser apresentada numa tabela.  
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[através do(s) Distribuidor(es) de 
[e incluindo,] [inserir data] [a] [, e 
incluindo] [até] [inserir data]. ]  

[A oferta de [cada Série de] Títulos 
começa em [ ] e termina em [ ].]  

 

[O Emitente reserva-se o direito 
de, por qualquer razão, [aumentar] 
[reduzir][alterar] o número de 
[cada Série de] Títulos oferecida.]  

Cancelamento da Emissão de 
Títulos: 

[O Emitente reserva-se o direito 
de, por qualquer razão, [cancelar] 
a emissão de [uma Série de] 
Títulos.] [Nomeadamente, a 
emissão de Títulos está 
condicionada, entre outras coisas, 
à Emitente receber subscrições 
válidas de Títulos que na sua 
totalidade representem um valor 
de subscrição de, pelo menos, [ ] 
até ou antes de [ ]. Na 
eventualidade de esta condição 
não ser satisfeita, o Emitente pode 
cancelar a emissão dos Títulos a 
partir de [ ].] 

Encerramento antecipado do 
[Período de Subscrição][Período 
de Oferta] dos Títulos: 

[Não se aplica; [o Período de 
Subscrição][ o Período de Oferta] 
não está sujeito a encerramento 
antecipado.] [O Emitente reserva-
se o direito de, por qualquer razão, 
encerrar o [Período de Subscrição] 
[Período de Oferta] 
antecipadamente.] [Se o total de 
subscrições dos Títulos em 
qualquer momento de qualquer dia 
útil anterior a [ ] atingir [ ], o 
Emitente encerrará a subscrição 
dos Títulos nessa altura desse dia 
útil, sem aviso prévio.]  

Valor mínimo de subscrição para o 
investidor: 

[Não se aplica; não há valor 
mínimo de subscrição para o 
investidor.] [-]* 

Valor Máximo de subscrição para 
o investidor: 

[Não se aplica; não há valor 
máximo de subscrição para o 
investidor.] [-]* 

Descrição do processo de pedido: [Não se aplica; não está previsto 
nenhum processo de pedido.] [-]* 

Descrição da possibilidade de 
reduzir as subscrições e forma de 
reembolso do montante em 
excesso pago pelos requerentes:
  

[Não se aplica][;][.][não é possível 
reduzir as subscrições e, por 
conseguinte, não existe forma de 
reembolso do montante em 
excesso pago pelos requerentes.] 
[-]* 

Detalhes relativos ao método e 
período de vigência de pagamento 
e entrega dos Títulos: 

[Não se aplica] [Os investidores 
serão notificados [pelo Distribuidor 
relevante] [Emitente ou 
intermediário financeiro relevante] 
das suas atribuições de Títulos e 
das respectivas formas de 
pagamento. [Cada Série de] [De] 
Títulos será emitida e entregue na 
Data de Emissão contra o 
pagamento à Emitente [pelo 
Distribuidor relevante] do preço 
líquido de subscrição.]  
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Forma e data em que os 
resultados da oferta são tornados 
públicos: 

[Não se aplica; a forma e data em 
que os resultados da oferta são 
tornados públicos não está 
planeada] [-]* 

Procedimento para o exercício de 
qualquer direito de preferência, 
negociação dos direitos de 
subscrição e tratamento dos 
direitos de subscrição não 
exercidos: 

[Não se aplica][;][ ][não está 
previsto nenhum procedimento 
para o exercício de qualquer 
direito de preferência, negociação 
dos direitos de subscrição e 
tratamento dos direitos de 
subscrição.] [-]* 

Categorias de potenciais 
investidores a quem os Títulos são 
oferecidos e se foram reservadas 
tranches para alguns países: 

[Investidores qualificados, no 
sentido da Directiva relativa aos 
Prospectos][Investidores não-
qualificados] [Investidores 
qualificados, no sentido da 
Directiva relativa aos Prospectos e 
investidores não-qualificados] 

[Oferta poderá ser feita no 
[Luxemburgo], [Bélgica], 
[Dinamarca], [Finlândia], [França], 
[Itália], [Noruega], [Portugal], 
[Espanha], [Suécia] [e] [Reino 
Unido] a qualquer pessoa que 
cumpra todos os outros requisitos 
de investimento conforme 
estabelecido no Prospecto de 
Base ou, caso contrário, 
determinados pelo Emitente e/ou 
os intermediários financeiros 
relevantes]. Noutros países da 
AEE, as ofertas só serão feitas na 
sequência de uma isenção ao 
abrigo da Directiva relativa aos 
Prospectos, conforme 
implementada nessas jurisdições.] 

Processo de notificação dos 
requerentes do valor concedido e 
indicação se a negociação poderá 
ter início antes da notificação:  

[Não se aplica] [;] [.] [não existe 
processo de notificação dos 
requerentes do valor concedido.] [-
]* 

 [Preço da Oferta]: [Preço de Emissão] [-]* 

Valor de quaisquer despesas e 
impostos especificamente a cargo 
do subscritor ou comprador:  

[Não se aplica] [;] [.] [não há 
despesas ou impostos 
especificamente a cargo do 
subscritor ou comprador.]  

[Exceto no caso do Preço de 
Emissão (que iclui as comissões a 
pagar pelo Emitente aos 
Distribuidores [de até [ ] por cento 
do [Montante Nominal][Preço de 
Emissão] [(sendo [uma Taxa de 
Colocação de [ ] por cento] [e] 
[uma] [Taxa de Distribuição de [ ] 
por cento)] [equivalente a 
aproximadamente [ ] por cento por 
ano dos Títulos colocados através 
deles, o Emitente não tem 
conhecimento de quaisquer 
encargos e taxas especificamente 
cobradas ao subscritor e 
comprador] [ ]* 

Nome(s) e morada(s), na medida 
em que sejam conhecidos do 
Emitente, dos agentes de 

[Não se aplica; não há agentes de 
colocação nos vários países onde 
a oferta tem lugar] [-]* 
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colocação nos vários países onde 
a oferta tem lugar:  

Nome e morada do Agente 
Pagador:  

[-]* 

Nome e morada do Agente de 
Cálculo:  

[-]* 

[Relativamente aos Títulos multiséries inserir a seguinte tabela que reúne 
informação relevante e completa para cada série de Títulos, se necessário: 

ISIN [-] [-] [-] 
[-] [-] [-] [-] 

 

E.4 Interesse material na emissão/oferta 
incluindo conflito de interesses. 

[[Não se aplica] [Exceptuando o(s) Distribuidor[es] devido às suas comissões,] 
[tanto][Tanto] quanto é do conhecimento do Emitente, ninguém envolvido na 
emissão de [cada Série de] Títulos tem qualquer interesse material na oferta] 
[-]* 

E.7 Despesas estimadas a cobrar ao 
investidor pelo Emitente ou pelo 
oferente. 

[Não se aplica; não há despesas a cobrar ao investidor pelo Emitente ou pelo 
oferente.]  

[Exceto no caso do Preço de Emissão (que iclui as comissões a pagar pelo 
Emitente aos Distribuidores [de até [ ] por cento do [Montante Nominal][Preço 
de Emissão] [(sendo [uma Taxa de Colocação de [ ] por cento] [e] [uma] [Taxa 
de Distribuição de [ ] por cento)] [equivalente a aproximadamente [ ] por cento 
por ano dos Títulos colocados através deles, o Emitente não tem 
conhecimento de quaisquer encargos e taxas especificamente cobradas ao 
subscritor e comprador] [-]* 

[Relativamente aos Títulos multiséries inserir a seguinte tabela que reúne 
informação relevante e completa para cada série de Títulos, se necessário: 

ISIN Despesas 
[-] [-] 

 

 
 


	 Embora a economia global tenha demonstrado um crescimento robusto em 2018, continuam a existir riscos macroeconómicos significativos que podem afetar negativamente os resultados das operações e a situação financeira de alguns dos negócios do Deutsche Bank, bem como os planos estratégicos, incluindo uma deterioração das perspetivas económicas para a zona Euro e o abrandamento dos mercados emergentes, tensões comerciais entre os EUA e a China, bem como entre EUA e Europa, riscos de inflação, Brexit, eleições europeias e riscos geopolíticos. 
	 Na União Europeia, níveis elevados continuados de incerteza política poderão ter consequências imprevisíveis para o sistema financeiro e a economia, e contribuir para a desintegração europeia em determinadas áreas, conduzindo potencialmente ao declínio de níveis comerciais, depreciações de ativos e perdas em negócios do Deutsche Bank. A capacidade do Deutsche Bank se proteger contra estes riscos é limitada. 
	 A potencial saída do Reino Unido da União Europeia – Brexit – pode ter efeitos adversos em negócios do Deutsche Bank, em resultados de operações ou planos estratégicos. 
	 O Deutsche Bank poderá ter de resolver imparidades na sua exposição à dívida soberana de países europeus ou outros, se a crise da dívida soberana europeia reacender. Os swaps de risco de incumprimento nos quais o Deutsche Bank participou para gerir o risco de crédito soberano podem não estar disponíveis para controlar estas perdas. 
	 Os resultados das operações e condição financeira do Deutsche Bank, em particular Corporate Bank e Investment Bank do Deutsche Bank, continuam a sofrer o impacto negativo do ambiente de mercado desafiante, condições macroeconómicas e geopolíticas incertas, menor nível de atividade de clientes, maior concorrência e regulação, e os impactos imediatos resultantes das decisões estratégicas do Deutsche Bank. Se o Deutsche Bank não conseguir melhorar a sua rentabilidade, já que continua a enfrentar estes ventos adversos, o Deutsche Bank poderá não conseguir cumprir muitas das suas aspirações estratégicas, e poderá ter dificuldade em manter a liquidez e alavancagem de capital nos níveis esperados pelos participantes do mercado e reguladores do Deutsche Bank. 
	 O Deutsche Bank considera pontualmente combinações comerciais. Geralmente, é impraticável para o Deutsche Bank considerar revisões de qualquer negócio em que se possa envolver numa combinação a celebrar em todos os aspetos. Como tal, uma combinação pode não resultar tão bem quanto esperado. Além disso, o Deutsche Bank pode falhar em integrar as suas operações com qualquer entidades com as quais participe numa combinação comercial. A falha em concluir as combinações comerciais anunciadas ou em obter os lucros previstos com essa combinação pode afetar material e adversamente a rentabilidade do Deutsche Bank. Essas falhas também podem afetar a perceção dos investidores sobre os potenciais negócios e a gestão do Deutsche Bank. Podem, ainda, conduzir à saída de colaboradores chave, ou a maiores custos e a uma redução dos lucros, se o Deutsche Bank se sentir compelido a oferecer-lhes incentivos financeiros para ficarem.
	 Condições adversas de mercado, deterioração do preço dos ativos, volatilidade e um sentimento cauteloso por parte dos investidores têm afetado e pode afetar de futuro, material e adversamente, as receitas e os lucros do Deutsche Bank, em particular na banca de investimento, corretagem e outros negócios baseados em taxas e comissões do Deutsche Bank. Como tal, o Deutsche Bank incorreu no passado e pode incorrer no futuro em perdas significativas decorrentes das suas atividades de negócios e investimentos.
	 A liquidez, as atividades financeiras e a rentabilidade do Deutsche Bank podem ser afetadas adversamente por uma incapacidade em aceder aos mercados financeiros de dívida ou em vender ativos durante períodos de constrangimento de liquidez globais ou específicos da empresa. As descidas de classificação de crédito têm contribuído para um aumento dos custos de financiamento do Deutsche Bank, e qualquer descida futura poderá afetar de forma materialmente adversa os seus custos de financiamento, a intenção das contrapartes continuarem a realização de negócios e aspetos significativos do seu modelo de negócios.
	 No terceiro trimestre de 2019, o Deutsche Bank anunciou alterações na sua estratégia e atualizações nas suas metas financeiras. Se o Deutsche Bank não conseguir implementar os seus planos estratégicos com êxito, pode não ser capaz de atingir os seus objetivos financeiros, ou incorrer em perdas ou baixa rentabilidade, e a sua condição financeira, resultados de operações e cotação de mercado podem ser material e adversamente afetados.
	 O Deutsche Bank poderá ter dificuldade em vender empresas, negócios ou ativos a preços favoráveis ou não, e pode sofrer perdas materiais desses ativos e de outros investimentos, independentemente de desenvolvimentos de mercado. 
	 A forte concorrência no mercado doméstico do Deutsche Bank na Alemanha, bem como em mercados internacionais, tem afetado e poderá continuar a afetar material e adversamente as suas receitas e lucros. 
	 Reformas regulatórias aprovadas e propostas em resposta à debilidade do setor financeiro, juntamente com o crescente escrutínio regulatório em geral, tiveram e continuam a ter um impacto significativo no Deutsche Bank e podem afetar adversamente o seu negócio e a sua capacidade para executar os seus planos estratégicos. Reguladores competentes podem proibir o Deutsche Bank de realizar pagamentos de dividendos ou pagamentos dos seus instrumentos reguladores de capital, ou tomar outras ações, se o Deutsche Bank falhar no cumprimento dos requisitos reguladores. 
	 Alterações regulatórias e legislativas requerem ao Deutsche Bank que mantenha um capital crescente e a obedecer a requisitos restritivos de liquidez. Estes requisitos podem afetar significativamente o modelo de negócio, condição financeira e resultados das operações do Deutsche Bank, bem como o ambiente competitivo, em geral. Quaisquer perceções no mercado de que o Deutsche Bank possa não ser capaz de cumprir os seus requisitos de capital ou liquidez com um amortecimento adequado, ou de que o Deutsche Bank deva manter capital ou liquidez em excesso relativamente a estes requisitos, ou outra falha em cumprir estes requisitos, poderiam intensificar o efeito destes fatores no seu negócio e nos resultados.
	 Em alguns casos, o Deutsche Bank deverá manter e calcular capital, e cumprir regras de liquidez e gestão de risco separadamente para as suas operações locais em diferentes jurisdições, em particular nos EUA.
	 O capital regulador, os rácios de liquidez e os fundos do Deutsche Bank, disponíveis para distribuição nas suas ações ou instrumentos reguladores de capital, serão afetados pelas decisões comerciais do Deutsche Bank e, ao tomar essas decisões, os interesses do Deutsche Bank e os dos titulares desses instrumentos podem não estar alinhados, podendo o Deutsche Bank tomar decisões de acordo com a lei aplicável e os termos dos instrumentos relevantes que resultem na realização de pagamentos inferiores ou na ausência de pagamentos sobre as ações ou instrumentos de regulação de capital do Deutsche Bank.
	 Legislação europeia e alemã a respeito sobre a recuperação e a resolução de bancos e sociedades de investimento, se fossem dados passos para garantir ao Deutsche Bank a imposição de medidas de resolvabilidade ou resolução, poderia afetar significativamente as suas operações comerciais e conduzir a perdas para os seus acionistas e credores.
	 Outras reformas regulatórias aprovadas e propostas na sequência da crise financeira - como por exemplo, os novos regulamentos que governam as atividades em derivados do Deutsche Bank, impostos e taxas bancárias compensatórias, proteção de depósitos, proteção de dados ou um possível imposto sobre transações financeiras - podem aumentar materialmente os custos operacionais do Deutsche Bank e ter um impacto negativo no seu modelo de negócio.
	 É necessário um ambiente de controlo interno robusto e efetivo, e infraestruturas adequadas (com pessoas, políticas e procedimentos, testes de controlo e sistemas de IT) para garantir que o Deutsche Bank conduz os seus negócios de acordo com as leis, normas e expectativas de supervisão associadas aplicáveis. O Deutsche Bank identificou a necessidade de fortalecer o seu ambiente de controlo interno e infraestruturas, e adotou iniciativas para o conseguir. Se estas iniciativas não forem bem sucedidas ou demorarem, a reputação, a posição reguladora e a condição financeira do Deutsche Bank poderão ser afetadas de forma materialmente adversa, e a capacidade do Deutsche Bank alcançar as suas metas estratégicas pode ser prejudicada.
	 O BaFin ordenou ao Deutsche Bank que melhorasse a sua infraestrutura de controlo e conformidade em relação ao combate ao branqueamento de capitais e a processos de conhecimento dos clientes na anterior divisão de Corporate & Investment Bank, e designou um representante especial para monitorizar a implementação destas medidas. Os resultados de operações, condição financeira e reputação do Deutsche Bank podem ser material e adversamente afetados se o Deutsche Bank for incapaz de melhorar significativamente a sua infraestrutura e ambiente no prazo definido.
	 O Deutsche Bank opera num ambiente altamente e cada vez mais regulado e litigioso, expondo-se potencialmente a ações de responsabilidade e outros custos, o montante dos quais pode ser substancial e difícil de estimar, bem como a sanções regulatórias e a prejuízos na sua reputação.
	 O Deutsche Bank é atualmente alvo de uma série de investigações da indústria por parte de entidades reguladoras e de aplicação da lei relativamente às comissões oferecidas interbanco e a agentes, bem como de ações civis. Dada a dimensão da incerteza, incluindo a relacionada com o elevado perfil das matérias e com as negociações com outros bancos, o  eventual resultado destas matérias é imprevisível, podendo afetar adversa e materialmente os resultados operacionais do Deutsche Bank, as suas condições financeiras e a sua reputação.
	 Os reguladores e as autoridades legais estão a investigar, entre outras coisas, a conformidade do Deutsche Bank com a Lei Norte-americana sobre Práticas de Corrupção no Estrangeiro e outras leis relativamente às práticas de contratação do Deutsche Bank relacionadas com candidatos referenciados por clientes, potenciais clientes e responsáveis governamentais, e o seu compromisso de seletores e consultores do Deutsche Bank.
	 O Deutsche Bank está atualmente envolvido num processo civil relacionado com a sua oferta voluntária de aquisição de todas as ações do Postbank. O alcance da exposição financeira do Deutsche Bank nesta matéria pode ser material e a sua reputação pode ficar lesada. 
	 O Deutsche Bank investigou as circunstâncias em torno das ordens de mercado efetuadas por certos clientes em Moscovo e Londres, tendo aconselhado reguladores e autoridades legais em várias jurisdições sobre estas operações. Caso estas violações legais ou regulamentares sejam consideradas como tendo ocorrido, quaisquer penas resultantes contra o Deutsche Bank podem afetar material e adversamente os resultados das suas operações, condição financeira e reputação.
	 O Deutsche Bank está atualmente envolvido em ações civis e criminais relativamente a transações com a Monte dei Paschi di Siena. O alcance da exposição financeira do Deutsche Bank a estas matérias pode ser material e a sua reputação pode ficar lesada.
	 O Deutsche Bank está sob escrutínio contínuo por parte de autoridades fiscais nas jurisdições onde o Deutsche Bank opera. A legislação fiscal é cada vez mais complexa e está em evolução. O custo para o Deutsche Bank decorrente da conclusão e resolução de avaliações fiscais de rotina, contencioso fiscal e outros procedimentos ou disputas fiscais pode aumentar e afetar adversamente o seu negócio, condição financeira e resultados da operação.
	 O Deutsche Bank está atualmente envolvido num processo legal com as autoridades fiscais alemãs em relação ao tratamento tributária de certas receitas recebidas relativamente aos seus ativos de planos de pensões. A ação está pendente junto do Supremo Tribunal Fiscal alemão (Bundesfinanzhof). Se os tribunais decidirem a favor das autoridades fiscais alemãs, o resultado terá um efeito material nas receitas gerais e na condição financeira do Deutsche Bank.
	 Os comités do congresso dos EUA e outras entidades governamentais norte-americanas têm procurado informações junto do Deutsche Bank sobre potenciais acordos entre o Deutsche Bank e a sua filial executiva norte-americana, o Presidente, a sua família e outros parceiros próximos, expondo o Deutsche Bank em particular a riscos para a sua reputação e potenciais perdas de negócios, como resultado da ampla atenção dos meios de comunicação. 
	 O Deutsche Bank tem recebido pedidos de informações por parte de organismos reguladores e de aplicação da lei, relativamente às suas relações bancárias com o Danske Bank, expondo o Deutsche Bank em particular a riscos de reputação e potenciais perdas de negócios, como resultado da ampla atenção dos meios de comunicação. 
	 Em Novembro de 2018, os escritórios do Deutsche Bank em Frankfurt foram alvo de buscas pelas autoridades policiais alemãs, por suspeita de que dois colaboradores e outros indivíduos ainda não identificados na altura se tinham deliberadamente abstido de emitir relatórios de atividades suspeitas (SAR) de forma atempada, ajudando e ocultando branqueamento de capitais, expondo o Deutsche Bank em particular a riscos de reputação e potenciais perdas de negócios, como resultado da ampla atenção dos meios de comunicação.
	 Uma declaração ou convicção de culpa do Deutsche Bank ou dos seus afiliados em ações criminais pode ter consequências com efeitos adversos em alguns dos seus negócios.
	 Para além dos seus negócios de banca tradicional de depósitos e empréstimos, o Deutsche Bank também está envolvido em negócios de crédito não-tradicional em que o crédito é estendido para transações que incluem, por exemplo, a sua titularidade de títulos de terceiros ou o seu envolvimento em transações complexas de derivados. Estes negócios de crédito não-tradicionais aumentam materialmente a exposição do Deutsche Bank a risco de crédito.
	 Uma proporção substancial dos ativos e passivos compreende instrumentos financeiros que este mantém a um valor justo, com mudanças de valor justo refletivas no seu mapa de resultados. Como resultado destas alterações, o Deutsche Bank tem perdas incorridas no passado, e poderá incorrer em mais perdas no futuro.
	 De acordo com as regras contabilísticas, o Deutsche Bank tem de testar periodicamente o valor de reputação dos seus negócios, bem como o valor dos seus outros ativos intangíveis em termos de depreciação. Caso esses testes determinem que existem critérios de depreciação, o Deutsche Bank deverá baixar o valor desse ativo, de acordo com as regras contabilísticas. As depreciações de reputação e outros ativos intangíveis tiveram e podem ter um efeito material adverso na rentabilidade e nos resultados das operações do Deutsche Bank.
	 De acordo com as regras contabilísticas, o Deutsche Bank tem de rever os seus ativos fiscais deferidos no final de cada período de reporte. Na medida em que já não seja provável estar disponível receitas tributável suficiente para permitir a utilização de lucros da totalidade ou parte dos ativos fiscais deferidos, o Deutsche Bank tem de reduzir os montantes contabilizados. Estas reduções tiveram e podem ter no futuro efeitos materiais adversos na sua rentabilidade, capital e condição financeira.
	 As políticas, procedimentos e métodos de gestão de risco do Deutsche Bank deixam o Banco exposto a riscos não antecipados e não identificados, os quais podem conduzir a perdas substanciais. 
	 Os riscos operacionais, que podem decorrer de erros no desempenho dos processos do Deutsche Bank, na conduta de colaboradores do Deutsche Bank, da instabilidade, de anomalias ou falhas no sistema de IT e na infraestrutura do Deutsche Bank, ou perdas de continuidade do negócio, ou problemas comparáveis relativamente a fornecedores do Deutsche Bank, podem perturbar os negócios do Deutsche Bank e causar perdas materiais.
	 O Deutsche Bank emprega uma variedade de fornecedores para apoiar as suas atividades e operações. Os serviços prestados por fornecedores colocam riscos ao Deutsche Bank comparativamente aos que o Deutsche Bank corre quando executa os serviços por si mesmo, e o Deutsche Bank mantém-se responsável, em última análise, pelos serviços que os seus fornecedores prestam. Além disso, se um fornecedor não conduzir a atividade de acordo com as normas aplicáveis ou as expectativas do Deutsche Bank, o Deutsche Bank pode ficar exposto a perdas materiais, ações reguladoras ou litígios, ou falhar em alcançar os benefícios procurados com essa relação.
	 Os sistemas operacionais do Deutsche Bank estão sujeitos a um risco crescente de ataques informáticos e a outra criminalidade proveniente da utilização de internet, que pode resultar em perdas materiais de informações de clientes, prejudicar a reputação do Deutsche Bank e levar a sanções regulatórias e a perdas financeiras.
	 A dimensão das operações de liquidação do Deutsche Bank expõe-no a riscos superiores de perdas substanciais se estas operações não funcionarem devidamente. 
	 Os atuais esforços de reforma global de referência, iniciados pelo Quadro de Estabilidade Financeira, especificamente a transição das taxas interbancárias oferecidas para taxas de referência alternativas, incluindo as chamadas “taxas livres de risco”, que estão em desenvolvimento, introduzem um número de riscos inerentes aos negócios e à indústria financeira do Deutsche Bank. Estes riscos, caso se materializem, podem ter efeitos adversos nos negócios, resultados de operações e rentabilidade do Deutsche Bank. 
	 O Deutsche Bank está sujeito a leis e outros requisitos relativamente a sanções e embargos financeiros e comerciais. Se o Deutsche Bank violar essas leis e requisitos, pode estar sujeito, o que já sucedeu no passado, a ações e penalizações reguladoras materiais.
	Se, durante o período de observação, o valor, preço ou nível do Activo Subjacente for [superior] [inferior] [ou igual] a determinada Barreira, o Certificado envolve um risco de perda consoante o valor, preço ou nível do Activo Subjacente na data de vencimento; na pior das hipóteses, tal poderá resultar na perda total do capital investido. Isto acontecerá se o Nível de Referência Final na data de avaliação for zero.]

