
1 
 

Informações Fundamentais ao Investidor 

PRODUTO FINANCEIRO COMPLEXO 

 

Um investimento responsável exige que conheça as suas implicações e que esteja 

disposto a aceitá-las. 

Designação: Invest Série IX – Não Normalizado 
 

 
 

 
Entidade Gestora: AXA Portugal, Companhia de 

Seguros de Vida, S.A. com sede social em Edifício 
AXA, Av. do Mediterrâneo, Lote 1.01.1.2, Parque 
das Nações, 1990-156 Lisboa.  
 

 

 

 
 
 

Advertências específicas ao Investidor:  
Este Produto Financeiro Complexo (PFC): 

• Pode implicar a perda de parte do capital investido. 

• Pode proporcionar rendimento nulo ou negativo. 

• Exige a disponibilidade do investidor para imobilizar o seu capital pelo período de 8 anos e um 

dia. 

• Está sujeito ao risco de crédito das entidades emitentes das Notes: BBVA Global Markets B.V., 

Santander International Products Plc e Commerzbank AG. 
• Implica que sejam suportados custos, comissões ou encargos. 

• Está sujeito a potenciais conflitos de interesse na actuação dos agentes de cálculo: Os 

emitentes (BBVA Global Markets B.V., Santander International Produtcs Plc e Commerzbank 

AG) são empresas subsidiárias dos agentes de cálculo (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., 

Banco Santander S.A. e Commerzbank AG). 

 

O Tomador do seguro / Investidor declara que leu e tomou conhecimento das advertências acima 

identificadas, escrevendo em seguida “Tomei conhecimento das advertências.” 

 

 

 

 

Data:                                                             Hora: 

Assinatura do Tomador do seguro / Investidor: 

 
 
 

Descrição e Principais Características do Produto: 

• Quanto, quando e a que título, o investidor paga ou pode pagar: 

O montante investido mínimo é de 2.500,00 Euros. 

O Investidor poderá subscrever o produto durante o período de comercialização (de 13 de 

Janeiro de 2014 a 21 de Março de 2014). 

Ao montante investido no momento da subscrição será deduzida a comissão de subscrição de 

1,00%. 

Consulte o IFI/prospecto em www.cmvm.pt 
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• Quanto, quando e a que título, o investidor recebe ou pode receber: 

Na data de vencimento (28 de Março de 2022), o Fundo Autónomo, decorrente do 

investimento nas Notes, pagará: 

 

a. 100% do valor unitário à data de conversão acrescido do cupão de 24,39% (cupão 

equivalente a uma TANB de +3,05%), caso o valor de fecho do Índice Eurostoxx 50 em 21 

de Março de 2022 (valor final do Índice) seja superior ou igual a 50% do valor de fecho do 

Índice Eurostoxx 50 em 28 de Março de 2014 (valor inicial do Índice); 

 

b. 
índice do inicial valor

índice do final valor
%200 ×  do valor unitário à data de conversão acrescido do cupão de 

24,39% (cupão equivalente a uma TANB de +3,05%), caso o valor de fecho do Índice 

Eurostoxx 50 em 21 de Março de 2022 (valor final do Índice) seja inferior a 50% do valor 

de fecho do Índice Eurostoxx 50 em 28 de Março de 2014 (valor inicial do Índice). 

Para efeitos de valorização na data de vencimento, será considerado o número de Unidades de 
Conta disponível no saldo da apólice, isto é, reflectirá eventuais resgates parciais entretanto 
ocorridos. 

 
 

• Quando, como, em que circunstâncias e com que consequências o investimento cessa ou 

pode cessar: 

No vencimento, em caso de Resgate Antecipado ou em caso de Morte da Pessoa Segura nos 
termos infra descritos.  
 

• Resgate e Reembolso:  

O investidor poderá solicitar, em qualquer momento, o resgate total ou parcial do contrato, 

sendo considerada como data de cálculo: 

 

� o dia da recepção do pedido, por escrito, pelo Segurador, caso a recepção se verifique 
até às 15 horas; 

� o dia útil seguinte ao da recepção do pedido, por escrito, pelo Segurador, caso a 
recepção se verifique após as 15 horas. 

 

Se o pedido de resgate ocorrer antes da conversão em Unidades de Conta, o valor de resgate: 
 

� Total: será igual ao montante investido no momento da subscrição, líquido dos encargos 
de aquisição e deduzido de eventuais resgates parciais que tenham ocorrido, acrescido 
de juros à taxa Euribor 1 mês em vigor no dia útil anterior ao da data início do contrato, 
pelo tempo decorrido até à data do resgate. 

� Parcial: será igual ao montante de resgate parcial solicitado. 
 

Se o pedido de resgate ocorrer após a conversão em Unidades de Conta, o valor de resgate 
total ou parcial será igual ao número de Unidades de Conta resgatadas vezes o valor unitário 
das Unidades de Conta, à data de cálculo, ou seja, o valor de resgate será calculado ao valor de 
mercado. 
Em caso de resgate parcial, o valor máximo a resgatar deverá ser inferior a 90% do valor do 
saldo à data de resgate, caso ocorra antes da conversão ou inferior a 90% do valor das 
Unidades de Conta, caso ocorra depois da conversão.  
Em ambas as situações, o valor remanescente deverá ser, no mínimo, de 1.250,00 Euros. 
O valor das Unidades de Conta numa determinada data será calculado no dia útil seguinte a 
essa data. 
O pagamento do resgate total ou parcial será efectuado 5 dias úteis após a data do cálculo do 
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resgate. 
 

Em caso de morte da Pessoa Segura, antes da conversão em Unidades de Conta, o Segurador 
pagará, ao(s) Beneficiário(s) designado(s): 

 
a) O montante investido no momento da subscrição, líquido dos encargos de subscrição 

(1,00%), deduzido de eventuais resgates parciais, e acrescido de juros pelo tempo 
decorrido (calculados à taxa Euribor 1 mês, em vigor, no dia útil anterior à data início do 
contrato);  

b) se a idade actuarial da Pessoa Segura à data início do contrato for inferior ou igual a 67 
anos, o capital seguro em caso de morte no valor de 5% do montante investido.  

 

Em caso de morte da Pessoa Segura, depois da conversão em Unidades de Conta, o Segurador 
pagará, ao(s) Beneficiário(s) designado(s): 

 
a) o valor total das Unidades de Conta existentes à data da recepção de todos os documentos 

necessários para a liquidação, bem como;  
b) se a idade actuarial da Pessoa Segura à data início do contrato for inferior ou igual a 67 

anos, o capital seguro em caso de morte no valor de 5% do montante investido.  
 

• Caracterização do PFC: 

O Invest Série IX - não normalizado é um seguro ligado a um fundo de investimento 
simultaneamente qualificado como instrumento de captação de aforro estruturado (ICAE) e 
PFC, e consiste num produto estruturado em Euros constituído por três Euro Medium Term 
Note ‘The Note’. Cada Euro Medium Term Note ‘The Note’ é composto por uma obrigação de 
cupão zero de 8 anos de maturidade e uma opção de venda com 8 anos de maturidade sobre o 
Índice Eurostoxx 50. 
O montante investido, composto pelo montante investido no momento da subscrição, líquido 
dos encargos de subscrição (1,00%), deduzido de eventuais resgates parciais, e acrescido de 
juros pelo tempo decorrido (calculados à taxa Euribor 1 mês, em vigor, no dia útil anterior à 
data início do contrato), é convertido em Unidades de Conta no dia 28 de Março de 2014. 
O montante investido, entre o momento da subscrição e a data de conversão, estará assim 
numa conta corrente remunerado à referida taxa de juro. 
 
O valor unitário das Unidades de Conta na data da conversão será de 100,00 Euros. 

 
Política de Investimento: 

Cada Euro Medium Term Note ‘The Note’ é constituído por uma obrigação de cupão zero de 8 
anos de maturidade e uma opção de venda com 8 anos de maturidade sobre o Índice 
Eurostoxx 50. 
Os códigos ISIN das Notes são: XS1011270284, XS1011262851 e XS1011270441. 

 
A obrigação de cupão zero permitirá gerar o fluxo financeiro para eventual atribuição do 
capital investido na maturidade. As contrapartes são o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 
(ponderação de 40%), o Banco Santander S.A. (ponderação de 40%) e o Commerzbank AG 
(ponderação de 20%). 
 
A opção, que consiste num derivado, tem como activo subjacente o índice Eurostoxx 50 
constitui um mecanismo para incrementar o valor do cupão na maturidade. 
 
O investimento nas Notes reproduz os fluxos monetários indicados no ponto “Quanto, quando 
e a que título, o investidor recebe ou pode receber”. 
 

• Condições da Remuneração: 
 

a. os emitentes das Notes associadas ao presente contrato não entrarem em 
incumprimento, por razões de solvabilidade, podendo nesse caso, verificar-se uma 



4 
 

diminuição significativa dos montantes acima descritos; 
b. o valor de fecho do Índice Eurostoxx 50 em 21 de Março de 2022 ser superior ou igual a 

50% do valor de fecho do Índice Eurostoxx 50 em 28 de Março de 2014. 
 

 

• Duração do contrato: 

O contrato inicia-se no dia da entrada da Apólice-Recibo no Segurador. 
A duração do contrato é de 8 anos e um dia, a partir da data de conversão (28 de Março de 
2014).  
 
O presente contrato é considerado “Não Normalizado” de acordo com o n.º 3 do Artigo 6.º da 
Norma Regulamentar N.º 13/2003-R do ISP (com as alterações introduzidas pelas Normas 
Regulamentares n.º 11/2010-R, de 8 de Julho e n.º 3/2011-R, de 26 de Maio, do ISP), por não 
cumprir os princípios de dispersão prudenciais estabelecidos no n.º 1 do mesmo Artigo, uma 
vez que não cumpre os limites de investimento definidos nas alíneas a) e b) do n.º 1 do 
referido Artigo, nomeadamente por ter uma exposição superior a 10% num único activo. 

• Principais Factores de Risco: 

Risco de mercado: 

A oscilação dos activos subjacentes tem impacto na rentabilidade do produto durante a sua 
vigência, bem como na maturidade, nomeadamente o Índice Eurostoxx 50, se entre as datas de 
observação este desvalorizar mais do que 50%. 

 

Risco de Capital  

O capital investido depende da evolução do Índice Eurostoxx 50, não havendo garantia de capital 
investido na maturidade nem em caso de resgate (total ou parcial) antecipado. 
 

Risco de Crédito 

O presente contrato está exposto à capacidade creditícia dos emitentes das Notes: BBVA Global 
Markets B.V., Santander International Products Plc e Commerzbank AG. 
A deterioração da capacidade das referidas entidades poderá provocar perda do valor desse activo, 
que por sua vez, reflectir-se-á no valor das Unidades de Conta. 
 

Risco de Taxa de Juro 

Existe uma relação inversa entre as taxas de juro de mercado e o preço das Notes, isto é, a subida 
das taxas de juro de mercado provocará uma diminuição do preço das Notes sendo que uma 
descida das taxas de juro de mercado provocará uma subida do preço das Notes. Esta situação não 
compromete o capital e rendimento previstos para a maturidade do contrato. 
 

Risco de Conflito de Interesses 

O emitente BBVA Global Markets B.V. é uma empresa subsidiária do Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria S.A., o Santander International Produtcs Plc é uma empresa subsidiária do Banco 
Santander, S.A. e o Commerzbank AG é simultaneamente emitente e agente de cálculo. 
A AXA Portugal recebe uma comissão pela colocação das Notes que vão integrar a carteira do 
Fundo Autónomo. 
 

Risco Jurídico e Fiscal 

Alterações na legislação, nomeadamente ao nível do regime fiscal, poderão ter implicações no 
rendimento do produto. 

Cenários e Probabilidades: 

Na data de vencimento, o valor a pagar está condicionado ao comportamento do índice Eurostoxx 50 e 

à solvabilidade das entidades emitentes.  

• Pior resultado possível: perda da totalidade do capital, recebendo o cupão de 24,39% 
(equivalente a uma TANB de -9,46%), tendo como pressuposto a solvabilidade das entidades 
emitentes das Notes;  

• Melhor resultado possível: corresponde ao pagamento do capital investido, líquido de 
encargos, acrescido do rendimento de 24,39% (equivalente a uma TANB de +3,05%), tendo 
como pressuposto a solvabilidade das entidades emitentes das Notes. 
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Apresentamos os seguintes cenários: pessimista, central e optimista: 

•  Cenário pessimista: TANB de 0,0%, estimando-se em 10% a probabilidade de a taxa de 
rentabilidade vir a ser inferior à indicada; 

• Cenário central: TANB de +3,05%, estimando-se em 50% a probabilidade de a taxa de 
rentabilidade vir a ser inferior à indicada; 

• Cenário optimista: TANB de +3,05%, estimando-se em 90% a probabilidade de a taxa de 
rentabilidade vir a ser inferior à indicada 

 
Os cenários apresentados correspondem a simulações, não existindo garantia da sua ocorrência. 
Encargos 

Custos imputáveis directamente ao Investidor: 
Ao montante investido no momento da subscrição será deduzido a comissão de subscrição de 
1,00%. 
Penalizações por resgate: não aplicável. 
Não é devido qualquer encargo relativo à cobertura que prevê capital seguro adicional em caso de 
morte. 

Custos imputáveis directamente ao PFC: 
Não é devido qualquer encargo de gestão, de depósito ou de outra natureza. 

Rentabilidade e Riscos Históricos: 

Não aplicável. Produto com histórico inferior a um ano. 

Outras Informações 

Data de elaboração do documento 

09-01-2014 
 

Data da última actualização 

09-01-2014 
 

Montante Global de Emissão 

5 Milhões de Euros com possibilidade de aumentar até aos 10 Milhões de Euros. 
 

Entidade Comercializadora / Entidade responsável pela elaboração do I.F.I. 

Qualquer espaço AXA ou mediadores autorizados.  
Consulte a lista de mediadores da AXA no sítio da Internet www.axa.pt, em Rede Comercial AXA.  
Para confirmar se o mediador se encontra autorizado a comercializar o presente produto ligue 
para a Linha de Apoio ao Cliente 707 281 281 (dias úteis das 08h30 às 19h00). 
 
 

Agentes de Cálculo 

Cada um dos agentes de cálculo (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Banco Santander S.A. e 
Commerzbank AG) efectuará o cálculo para a Note emitida pelo seu Grupo. 
 

Autoridades de supervisão 

Instituto de Seguros de Portugal (I.S.P.) – Supervisão no plano Prudencial e Comportamental. 
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (C.M.V.M.) – Supervisão no plano da 
Comercialização. 
 

Reclamações 

Qualquer reclamação deverá ser apresentada ao departamento responsável pela gestão de 
reclamações do Segurador ou ao Provedor do Cliente. 
Na circunstância de a solução não ser satisfatória ao reclamante, é possível fazer intervir o Instituto 
de Seguros de Portugal ou a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, sem prejuízo do recurso 
ao Tribunal competente. 
 

Locais de Consulta de documentação 

Em qualquer Balcão AXA e no sítio da Internet www.axa.pt. 
 

Regime Fiscal 

O presente contrato está sujeito ao Regime Fiscal Português em matéria de dedução ao IRS e/ou 
IRC e tributação dos rendimentos, nos termos previstos nas normas do Código do IRS e/ou Código 
do IRC e demais legislação fiscal aplicável em vigor. 
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O Regime Fiscal aplicado ao presente contrato encontra-se disponível no sítio da Internet, em 
www.axa.pt, podendo o Tomador do seguro em alternativa, se assim o entender, solicitar em 
qualquer momento a respectiva informação por escrito ao Segurador. 
 

Direito de Livre Resolução 

O Tomador do Seguro dispõe de um prazo de 30 dias a partir da data da celebração do contrato 
para exercer o direito de livre resolução do contrato, mediante comunicação escrita, em suporte 
de papel ou outro meio duradouro disponível e acessível ao Segurador. Este direito não pode ser 
exercido caso o Tomador do Seguro seja Pessoa Colectiva. O exercício deste direito determina a 
resolução do contrato, extinguindo todas as obrigações dele decorrentes, com efeitos a partir da 
sua celebração, tendo o Segurador direito aos custos de desinvestimento que comprovadamente 
tiver suportado.  

Após a leitura do presente documento, que contém as Informações Fundamentais ao Investidor (IFI), o 

Tomador do seguro / Investidor declara que recebeu um exemplar do mesmo previamente à aquisição 

deste Produto Financeiro Complexo, escrevendo em seguida “Recebi um exemplar deste documento 

previamente ao investimento.”: 

 

 

 

 

Data:                                                             Hora: 

Assinatura do Tomador do seguro / Investidor  
 

 

 

 

 

 

 

 


