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 I. SUMÁRIO 

[Se este Sumário se referir a uma ou mais séries de Valores Mobiliários, e que os termos sejam diferentes em relação a uma ou mais 
séries, insira no item respetivo, onde está escrito “a inserir em relação a cada Série de Valores Mobiliários", 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 sumário para este tipo de Valores Mobiliários 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 Valores Mobiliários e de Emitente, é possível que 
nenhuma informação relevante venha a ser dada relativamente ao Elemento. Nesse caso, é incluída no Sumário uma breve descrição 
do Elemento com a menção de “não se aplica” ou “não aplicável”. 
 

Elemento Secção A – Introdução e avisos 

A.1 Aviso Aviso de que: 

 O Sumário deve ser lido como introdução ao Prospecto; 

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

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

 na qualidade de Emitente responsável pelo Sumário e por qualquer tradução, assim como 
pela divulgação do Sumário e por qualquer tradução do mesmo, o Deutsche Bank 
Aktiengesellschaft poderá ser responsabilizado civilmente, mas apenas se o Sumário for 
inconclusivo, incorreto ou inconsistente quando lido juntamente com as outras partes do 
Prospecto ou se não fornecer informações essenciais, quando lido em conjunto com as outras 
partes do Prospecto. 

A.2 Autorização 
para uso do 
Prospecto 
Base 

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

 [O Emitente autoriza a utilização do Prospecto no âmbito de uma revenda posterior ou 
investimento final dos Valores Mobiliários por parte dos seguintes intermediários financeiros 
(consentimento individual): [inserir nome[s] e morada[s]].] 

 É possível a revenda subsequente ou o investimento final dos Valores Mobiliários por parte 
intermediários financeiros [desde que este Prospecto seja válido de acordo com o artigo 9º 
da Diretiva sobre o Prospecto] [inserir período de tempo]. 

 [Este consentimento está ainda sujeito a [ ].] [Este consentimento não está sujeito a quaisquer 
condições] 

 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. 

 

Elemento Secção B – Emitente  

B.1 Denominação 
jurídica e 
comercial do 
Emitente. 

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

B.2 Domicílio, 
entidade 
jurídica, 
legislação e 
país de 
incorporação do 
Emitente. 

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 (telefone +49 69 910 00). 

[Se os Valores Mobiliários forem emitidos pelo Deutsche Bank AG, London Branch inserir:  

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

[Se os Valores Mobiliários forem emitidos pelo Deutsche Bank AG, Milan Branch inserir:  
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O Deutsche Bank AG, atuando através da sua sucursal de Milão ("Deutsche Bank AG, Milan Branch") 
com endereço em Via Filippo Turati 27, 20121 Milão, Itália.] 

[Se os Valores Mobiliários forem emitidos pelo Deutsche Bank AG, Sucursal em Portugal inserir:  

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

[Se os Valores Mobiliários forem emitidos pelo Deutsche Bank AG, Sucursal en España inserir:  

O Deutsche Bank AG, atuando através da sua sucursal em Espanha ("Deutsche Bank AG, Sucursal 
en España") com endereço em Paseo De La Castellana, 18, 28046 Madrid, Espanha.] 

B.4b Tendências Com exceção dos efeitos das condições macroeconómicas e condições de mercado, risco de litígios 
associados à crise dos mercados financeiros, bem como dos efeitos da legislação e regulamentação 
aplicáveis às instituições financeiras na Alemanha e na União Europeia, não há tendências conhecidas, 
incertezas, exigências, compromissos ou eventos suscetíveis, em termos razoáveis, de ter um efeito 
substancial nas perspectivas do emitente no presente exercício. 

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 aplicável. Não foi realizada nenhuma previsão ou estimativa de lucros. 

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

Não aplicável. Não há quaisquer reservas no relatório de auditoria sobre a informação financeira 
histórica. 

B.12 Informação 
financeira 
histórica 
principal 
selecionada. 

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 2018 e de 31 de dezembro de 2019, bem como da informação financeira provisória 
consolidada não-auditada de 31 de março de 2019 e da informação financeira provisória consolidada 
não-auditada de 31 de março de 2020. A informação sobre capital acionista (em EUR) e o número de 
ações ordinárias baseia-se na contabilidade interna do Deutsche Bank, e não está auditada. 

 31 de dezembro 
de 2018 

31 de março de 
2019 

31 de dezembro 
de 2019 

31 de março de 
2020 

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 

Ativos Totais 
(em milhões de 
Euros) 

1.474.732 1.437.179 1.297.674 1.491.203 

Passivos Totais 
(em milhões de 
Euros) 

1.406.633 1.367.985 1.235.515 1.427.843 

Capital Próprio 
Total (em 
milhões de 
Euros) 

68.099 69.194 62.160 63.360 

Rácio de capital 
Common Equity 
Tier 1  

14,8% 13,7% 13,6% 12,8% 

 

 Uma 
declaração de 
que não houve 
nenhuma 
alteração 
material 
adversa nas 
perspectivas do 

Não ocorreu qualquer alteração substancial adversa na perspetiva do Deutsche Bank desde 31 de 
dezembro de 2019. 
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Emitente desde 
a data de 
apresentação 
do seu último 
relatório de 
auditoria 
financeira ou 
uma descrição 
de qualquer 
alteração 
material 
adversa. 

 

 Uma descrição 
das alterações 
significativas na 
posição 
financeira ou 
comercial do 
Emitente 
subsequente ao 
período 
abrangido pela 
informação 
financeira 
histórica. 

 
Não aplicável. Não ocorreu qualquer alteração substancial adversa na posição financeira ou comercial 
do Grupo Deutsche Bank ou Deutsche Bank desde 31 de março de 2020. 

 

B.13 Acontecimentos 
recentes. 

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 no 
interior do 
Grupo. 

Não aplicável. O Emitente não depende de outras entidades do Grupo Deutsche Bank. 

B.15 Principais 
atividades 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 

O Deutsche Bank encontra-se estruturado nos seguintes segmentos: 
• Banca Empresarial (Corporate Bank, (CB)); 
• Banca de Investimento (Investment Bank (IB)); 
• Banca de Particulares (Private Bank, (PB)); 
• Gestão de Ativos (Asset Management (AM)); 
• Unidade de Libertação de Capital (Capital Release Unit (CRU)); e 
• Empresarial e Outros (C&O). 

Além disso, o Deutsche Bank tem uma função de gestão nacional e regional para facilitar uma 
implantação coerente de estratégias globais. 

O Banco tem operações ou contactos com clientes existentes e potenciais na maioria dos países do 
mundo. Estas operações ou contactos incluem trabalhar através de: 
• subsidiárias ou agências em vários países; 
• escritórios de representação em muitos outros países; 
• um ou mais representantes destacados para servir clientes num largo número de países 

adicionais; 

B.16 Responsáveis 
de controlo. 

Não aplicável. Com base em notificações de participações maioritárias em cumprimento da Lei de 
Negociação de Valores Mobiliários alemã (Wertpapierhandelsgesetz, WpHG), existem apenas seis 
acionistas que têm mais de 3, mas menos de 10% das ações do Emitente ou a quem são atribuídos 
mais de 3, mas menos de 10% dos direitos de voto. Tanto quanto é do conhecimento do Emitente, não 
existe outro acionista que detenha mais de 3% das ações ou direitos de voto. Por conseguinte, o 
Emitente não é detido de modo majoritário ou controlado direta ou indiretamente. 
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Elemento Secção C – Valores Mobiliários1 

C.1 Tipo e classe 
de Valores 
Mobiliários, 
incluindo 
quaisquer 
número de 
identificação do 
Valor Mobiliário 

Classe de Valores Mobiliários 

[Se os Valores Mobiliários forem representados por um valor mobiliários global, inserir 

[cada Série dos] [Os] Valores Mobiliários ser[á][ão] representad[a][os] por um valor mobiliário global (o 
“Valor Mobiliário Global”).] 

Não serão emitidos Valores Mobiliários titulados. 

Os Valores Mobiliários emitidos [em todas as Séries] serão [ao portador] [nominativos] [escriturais]. 

Tipo de Valores Mobiliários  

Os Valores Mobiliários são Notes. 

Número(s) de identificação dos Valores Mobiliários 

ISIN: [ ] * 

WKN: [ ] * 

[Código comum: [ ]*] 

[Em relação aos Valores Mobiliários multiséries inserir o seguinte quadro geral com informação 

respeitante e completa para cada série de Valores Mobiliários, se necessário: 

ISIN WKN [Código comum] 

[ ] [ ] [ ] 

] 

C.2 Moeda [Para cada série de Valores Mobiliários] [ ]* 

[Em relação aos Valores Mobiliários multiséries inserir o seguinte quadro geral com informação 

respeitante e completa para cada série de Valores Mobiliários: 

ISIN Moeda 

[ ] [ ] 

] 

C.5 Restrições em 
relação à livre 
transferibilidade 
dos Valores 
Mobiliários 

Cada Valor Mobiliário [de uma série de Valores Mobiliários] é transferível de acordo com a legislação 
em vigor e quaisquer regras e procedimentos aplicáveis ao Agente de Compensação através dos quais 
o Valor Mobiliário seja transferido. 

[Relativamente a Valores Mobiliários SIS não certificados, inserir: Enquanto os Valores Mobiliários SIS 
não certificados forem considerados Valores Mobiliários intermediados (Bucheffekten), são transferíveis 
apenas através do registo da transferência dos Valores Mobiliários SIS não certificados para uma conta 
de Valores Mobiliários da entidade que transfere, na qualidade de participante do Intermediário.  

Como resultado, os Valores Mobiliários SIS não certificados que forem considerados Valores Mobiliários 
intermediados (Bucheffekten) só poderão ser transferidos para um investidor que seja um participante 
do Intermediário, i.e. possua uma conta de Valores Mobiliários junto do Intermediário.]  

C.8 Direitos 
relacionados 
com os Valores 
Mobiliários, 
incluindo 
classificação 
(“rating”) a 
limitações e 
esses direitos 

[Legislação aplicável aos Valores Mobiliários 

[Cada série] [de] Valores Mobiliários será gerida por, e criada de acordo com a [Lei Inglesa] [Lei Alemã] 
[Lei Italiana] [Lei Portuguesa] [Lei Espanhola]. A constituição dos Valores Mobiliários será gerida pela 
legislação da jurisdição do Agente de Compensação. 

Direitos relacionados com os Valores Mobiliários 

Os Valores Mobiliários dão aos titulares dos Valores Mobiliários, 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 Valores Mobiliários também dão 
[possivelmente] aos seus titulares o direito ao um pagamento de um Cupão.] 

Limitações dos direitos 

De acordo com as condições estabelecidas nos Termos e Condições, o Emitente poderá anular e 
cancelar os Valores Mobiliários e modificar os Termos e Condições. 

Estatuto dos Valores Mobiliários 

                                                
1  A utilização do símbolo “*” na Secção C seguinte – Valores Mobiliários indicia que a informação respeitante relativa a cada 

série de Valores Mobiliários poderá, sempre que apropriado, e no que respeita aos Valores Mobiliáriosmulti-séries, ser 
apresentada num quadro 
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Cada série dos Valores Mobiliários constitui responsabilidades preferenciais não-protegidas e não-
subordinadas do ranking do Emissor pari passu entre as mesmas e pari passu com todas as outras 
responsabilidades preferenciais não-protegidas e não-subordinadas do Emissor, sujeitas, contudo, a 
prioridades regulamentares conferidas a certas responsabilidades preferenciais não-protegidas e não-
subordinadas, no caso de medidas de resolução impostas ao Emissor ou em caso de dissolução, 
liquidação, insolvência, composição ou outras ações para evitar a insolvência do Emissor, ou contra a 
mesma. 

[Se o Formato de Responsabilidades Elegíveis for especificado para aplicar nos Termos do Produto, 
inserir:  

Os Valores Mobiliários destinam-se a qualificar-se como responsabilidades elegíveis para o requisito 
mínimo para os próprios fundos, e para as responsabilidades elegíveis do Emissor que estão sujeitas 
a restrições reguladores que se refletem nas características dos Valores Mobiliários. Como resultado, 
o formato das responsabilidades elegíveis limita os direitos dos titulares de Valores Mobiliários e o 
resgate antecipado pelo Emissor ou a criação de mercado pelo Emissor e pelos seus afiliados.  

Nenhum titular de Valores Mobiliários pode compensar os seus pedidos decorrentes dos Valores 
Mobiliários em relação a quaisquer pedidos do Emissor. Nenhuma proteção ou garantia pode ser 
oferecida em qualquer altura para proteger contra reclamações de titulares de Valores Mobiliários ao 
abrigo dos Valores Mobiliários; qualquer proteção ou garantia já oferecida ou concedida no futuro em 
relação a outras responsabilidades do Emissor não pode ser utilizada para reclamações ao abrigo dos 
Valores Mobiliários. Nenhum acordo subsequente pode aumentar a antiguidade das responsabilidades 
ou reduzir o prazo dos Valores Mobiliários ou de qualquer período de notificação aplicável.  

Os Valores Mobiliários não incluem eventos de falta de direito dos seus titulares para solicitar o resgate 
imediato dos Valores Mobiliários. Antes de qualquer insolvência ou liquidação do Emissor, ao abrigo 
das leis de resolução bancária aplicáveis ao Emissor pontualmente, a autoridade de resolução 
competente pode apontar (incluindo para zero) os passivos do Emissor ao abrigo dos Valores 
Mobiliários, convertê-los em capital (ou seja, ações ordinárias do Emissor) ou aplicar qualquer outra 
medida de resolução, incluindo (sem limitação) qualquer transferência de títulos para outra entidade, a 
alteração dos Termos e Condições dos Valores Mobiliários ou o cancelamento dos Valores Mobiliários. 

Qualquer resgate, recompra ou cessação, se permissível, dos Valores Mobiliários antes da sua 
maturidade programada está sujeito à aprovação prévia da autoridade competente, se exigido pela lei. 
Se os Valores Mobiliários forem resgatados ou recomprados sem ser como resultado de um resgate ou 
compra, conforme definido nos Termos e Condições dos Valores Mobiliários, quaisquer montantes 
pagos a titulares de Valores Mobiliários devem ser devolvidos ao Emissor, independentemente de 
qualquer acordo em contrário.] 

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. 

 

[Não aplicável; nenhum pedido foi feito para admitir [[cada Série dos [Valores Mobiliários no mercado 
regulamentado de nenhuma bolsa de valores mobiliários.] 

[O pedido [foi [[será] apresentado no sentido de cotar [cada série de os [os] Valores Mobiliários na lista 
de cotações Oficial da Bolsa de Valores do Luxemburgo e de cotá-los no [Mercado Regulado] [Euro 
MTF] da Bolsa de Valores do Luxemburgo, que [não] é um mercado regulado segundo a Diretiva 
2014/65/UE, na sua redação atual]. 

 [O pedido [foi apresentado] [será apresentado] para [admitir à negociação] [incluir na negociação] 
[listar] [e cotar] [cada Série de] os [os] Valores Mobiliários no mercado [regulamentado][Freiverkehr] 
[MOT] [SeDeX MTF] da Bolsa de Valores [Frankfurt] [Estugarda] [Espanhola] [Italiana] [Borsa Italiana] 
[NYSE Euronext Lisbon] [[AIAF Fixed Income Securities Market] [, que [não] é um mercado regulado 
segundo a Diretiva 2014/65/UE, na sua redação atual.] [inserir todos os mercados regulados 
respeitantes].]  

[O pedido [foi efetuado] [será efetuado] para [admitir à negociação] [incluir na negociação] [listar] [e 
cotar] [cada Série de] os [os] Valores Mobiliários na lista de cotações oficial da [inserir todos os 
mercados regulamentados relevantes] que [não] são um mercado regulamentado para efeitos da 
Diretiva 2014/65/UE, na sua redação atual]. [Os Valores Mobiliários foram [admitidos à negociação] 
[incluídos na negociação] no mercado [regulado] da [ ] Bolsa de Valores [inserir todos os mercados 
regulados relevantes], que [não] [são] mercados regulado(s) nos termos da Diretiva 2014/65/UE, na sua 
redação atual.] 

[Será efetuado pedido para listar [cada Série de] [dos] Valores Mobiliários na SIX Swiss Exchange. Foi 
efetuado pedido de admissão dos Valores Mobiliários à negociação na Bolsa de Produtos Estruturas 
SIX [com efeitos desde[] .] 

C.15 Uma descrição 
relativa à forma 
como o valor do 
investimento é 
afetado pelo 
valor do(s) 
instrumento(s) 
subjacente(s), a 
não ser que os 
Valores 
Mobiliários 

[Se os Valores Mobiliários pagam um Cupão Condicional ou um Cupão de Memória, inserir: 

As Notes pagam um [Cupão Condicional] [Cupão de Memória]. 

[Inserir para Notes com Ativo Subjacente Único]: 

[Inserir relativamente a Cupões Condicionais: 

O Montante de Cupão pago numa Data de Pagamento de Cupão depende da cotação ou, consoante o 
caso, do nível do Ativo Subjacente, tal como especificado nas Condições Finais, (i) numa Data de 
Observação do Cupão, ou (ii) em cada dia durante o respetivo Período de Observação do Cupão ou 
(iii) pelo menos um dia durante o Período de Observação do Cupão. 
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tenham uma 
denominação 
de pelo menos 
100.000 EUR. 

a) se a cotação ou, consoante o caso, o nível do Ativo Subjacente, tal como especificado nas 
Condições Finais, estiver (i) acima ou (ii) acima ou igual ao Limiar do Cupão numa Data de 
Observação do Cupão, em cada dia durante o respetivo Período de Observação do Cupão ou, 
conforme o caso, em pelo menos um dia durante o Período de Observação do Cupão, os 
investidores receberão um Montante de Cupão na Data de Pagamento de Cupão seguinte.  

b) se a cotação ou, consoante o caso, o nível do Ativo Subjacente, tal como especificado nas 
Condições Finais, estiver (i) abaixo ou (ii) abaixo ou igual ao Limiar do Cupão numa Data de 
Observação do Cupão, em cada dia durante o respetivo Período de Observação do Cupão ou, 
conforme o caso, em pelo menos um dia durante o Período de Observação do Cupão, os 
investidores não irão receber qualquer Montante de Cupão na Data de Pagamento de Cupão 
seguinte. 

O Montante de Cupão referente a cada Valor Nominal será calculado, tal como especificado nas 
Condições Finais, quer (i) como o produto do Cupão, o Valor Nominal e, se for especificado nas 
Condições Finais, a Base de Cálculo de Juros ou (ii) como o produto da Taxa de Referência mais, ou, 
conforme o caso, menos, uma Margem, igual a uma percentagem pré-determinada e sujeita a um 
mínimo de zero, caso esteja especificado nas Condições Finais, o [Montante de Referência] [Valor 
Nominal] e, se especificado nas Condições Finais, a Base de Cálculo de Juros. 

A Taxa de Referência poderá estar sujeita, conforme seja o caso, a um Limite Inferior ou a um Limite 
Superior, se estiver especificado nas Condições Finais.] 

[Inserir relativamente a Cupões de Memória: 

O Montante do Cupão pago numa Data de Pagamento de Cupão depende da cotação ou, consoante o 
caso, do nível do Ativo Subjacente numa Data de Observação do Cupão.   

a) Se o Nível de Referência do Ativo Subjacente em tal Data de Observação do Cupão estiver, tal como 
especificado nas Condições Finais ou (i) abaixo ou (ii) abaixo ou igual ao Limiar do Cupão, os 
investidores irão receber um Montante do Cupão na Data de Pagamento de Cupão correspondente 
à Data de Observação do Cupão, a qual é calculada como o produto de [Montante de referência] 
[Valor Nominal], o Valor do Cupão e o número de Datas de Observação de Cupão que precedam tal 
Data de Pagamento de Cupão, menos os Montantes de Cupão, se alguns, anteriormente pagos 
relativamente a cada [certificado] [Valor Nominal]. 

b) Se o Nível de Referência do Ativo Subjacente em tal Data de Observação do Cupão estiver, tal como 
especificado nas Condições Finais ou (i) acima ou (ii) acima ou igual ao Limiar do Cupão, os 
investidores não irão receber um Montante do Cupão na Data de Pagamento de Cupão seguinte.  

[Inserir relativamente a Notes com Cabaz de Ativos Subjacentes e determinações separadas referentes 
a um Constituinte do Cabaz relativamente a Montantes de Cupão:  

[Inserir relativamente a Cupões Condicionais: 

O Montante de Cupão pago numa Data de Pagamento de Cupão depende da cotação ou, consoante o 
caso, do nível do Constituinte do Cabaz, tal como especificado nas Condições Finais, ou (i) numa Data 
de Observação do Cupão, ou (ii) em cada dia durante o respetivo Período de Observação do Cupão ou 
(iii) pelo menos um dia durante o Período de Observação do Cupão. 

a) se a cotação ou, consoante o caso, o nível de cada Constituinte do Cabaz estiver, tal como 
especificado nas Condições Finais, ou (i) acima ou (ii) acima ou igual ao Limiar do Cupão numa Data 
de Observação do Cupão, em cada dia durante o respetivo Período de Observação do Cupão ou, 
conforme o caso, em pelo menos um dia durante o Período de Observação do Cupão, os investidores 
irão receber um Montante de Cupão na Data de Pagamento de Cupão seguinte. 

b) se a cotação ou, consoante o caso, o nível de cada Constituinte do Cabaz estiver, tal como 
especificado nas Condições Finais, ou (i) abaixo ou (ii) abaixo ou igual ao Limiar do Cupão numa 
Data de Observação do Cupão, em cada dia durante o respetivo Período de Observação do Cupão 
ou, conforme o caso, em pelo menos um dia durante o Período de Observação do Cupão, os 
investidores não irão receber qualquer Montante de Cupão na Data de Pagamento de Cupão 
seguinte. 

O Montante de Cupão referente a cada Valor Nominal será calculado, tal como especificado nas 
Condições Finais (i) como o produto do Cupão, o Valor Nominal e, se for especificado nas Condições 
Finais, a Base de Cálculo de Juros ou (ii) como o produto da Taxa de Referência mais, ou, conforme o 
caso, menos, uma Margem, igual a uma percentagem pré-determinada e sujeita a um mínimo de zero, 
caso esteja especificado nas Condições Finais, o [Montante de Referência] [Valor Nominal] e, se 
especificado nas Condições Finais, a Base de Cálculo de Juros. 

A Taxa de Referência poderá estar sujeita, conforme seja o caso, a um Limite Inferior ou a um Limite 
Superior, se estiver especificado nas Condições Finais.    

[Inserir relativamente a Cupões de Memória: 

O Montante do Cupão pago numa Data de Pagamento de Cupão depende da cotação ou, consoante o 
caso, do nível do Constituinte de Cabaz numa Data de Observação do Cupão. 

a) Se o Nível de Referência de cada Constituinte do Cabaz nessa Data de Observação do Cupão 
estiver, tal como especificado nas Condições Finais (i) abaixo ou (ii) abaixo ou igual ao Limiar do Cupão, 
os investidores receberão um Montante do Cupão na Data de Pagamento de Cupão correspondente à 
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Data de Observação do Cupão, a qual é calculada como o produto de Valor Nominal, o Valor do Cupão 
e o número de Datas de Observação de Cupão que precedam tal Data de Pagamento de Cupão, menos 
os Montantes de Cupão, se alguns, anteriormente pagos relativamente a cada Valor Nominal. 

b) Se o Nível de Referência de cada Constituinte do Cabaz em tal Data de Observação do Cupão 
estiver, tal como especificado nas Condições Finais ou (i) acima ou (ii) acima ou igual ao Limiar do 
Cupão referente a tal Constituinte do Cabaz, os investidores não irão receber um Montante do Cupão 
na Data de Pagamento de Cupão seguinte.  

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

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

[Valor do Cupão: :                                                     [a inserir*]] 

[Taxa de Referência:                                                [a inserir*]] 

[Margem:                                                                  [a inserir*]] 

[Limite Superior:                                                       [a inserir*]] 

[Limite Inferior:                                                         [a inserir*]] 

Limiar de Cupão:                                   [Para a Data de Observação de Cupão agendado   
     para [inserir data], [inserir montante]][a inserir*]]]] 

[Se o Valor Mobiliário for um Capital Protection Note (Produto n.º 1), inserir:  

A [Capital Protection Note] [se aplicável, inserir outra denominação de comercialização] tem o capital 
100% garantido na maturidade. A proteção de capital significa que o reembolso da [Capital Protection 
Note] [se aplicável, inserir outra denominação de comercialização] na maturidade ocorrerá pelo Valor 
Nominal. O reembolso, que não terá lugar até à data de maturidade, não é garantido por um terceiro, 
mas apenas assegurado pelo Emitente e consequentemente dependente da capacidade do Emitente 
de cumprir obrigações. 

Na Data de Liquidação, os investidores recebem, pelo menos, o Valor Nominal. 

a) Se o Nível de referência Final for, tal como especificado nas Condições Finais ou (i) abaixo ou (ii) 
igual ou abaixo do Preço de Exercício (“Strike”), os investidores recebem o Valor Nominal na Data de 
Liquidação. 

b) Se o Nível de Referência Final for tal como especificado nas Condições Finais ou (i) acima ou (ii) 
igual ou acima do Preço de Exercício (“Strike”), na maturidade os investidores participam no 
desempenho positivo do Ativo Subjacente baseado no Preço de Exercício (“Strike”), se aplicável, com 
o Fator de Participação, se especificado nas Condições Finais.] 

 

[Se o Valor Mobiliário for um Capital Protection Note with Cap (Produto n.º 2), inserir:  

Esta [Capital Protection Note with Cap] [se aplicável, inserir outra denominação de comercialização] 
tem o capital 100% garantido na maturidade. A proteção de capital significa que o reembolso da [Capital 
Protection Note with Cap] [se aplicável, inserir outra denominação de comercialização] na maturidade 
ocorrerá pelo Valor Nominal. O reembolso, que não terá lugar até à data de maturidade, não é garantido 
por um terceiro, mas apenas assegurado pelo Emitente e consequentemente dependente da 
capacidade do Emitente de cumprir obrigações. 

Na Data de Liquidação, os investidores recebem um mínimo do Valor Nominal e um máximo do Valor 
Nominal. 

c) Se o Nível de Referência Final estiver, tal como especificado nas Condições Finais (i) abaixo 
ou (ii) igual ou abaixo do Preço de Exercício (“Strike”), os investidores recebem o Valor Nominal 
na Data de Liquidação. 

d) Se o Nível de Referência Final estiver, tal como especificado nas Condições Finais (i) acima ou 
(ii) igual ou acima do Preço de Exercício (“Strike”), mas, tal como especificado nas Condições 
Finais for (i) abaixo ou (ii) igual ou abaixo do Limiar Máximo, os investidores participam, na 
maturidade, no desempenho positivo do Ativo Subjacente baseado no Preço de Exercício 
(“Strike”), se aplicável, com o Fator de Participação, se especificado nas Condições Finais.  

e) Se o Nível de Referência Final for, tal como especificado nas Condições Finais, ou (i) acima ou 
(ii) igual ou acima do Limiar Màximo, os investidores recebem o Montante Máximo na Data de 
Liquidação. 

Em troca da proteção de capital, os investidores limitam o seu possível reembolso ao Montante 
Máximo.] 
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[Se o Valor Mobiliário for um Bonus Capital Protection Note with Cap (Produto n.º 3), inserir:  

Esta [Bonus Capital Protection Note with Cap] [se aplicável, inserir outra denominação de 
comercialização] tem o capital 100% garantido na maturidade. A proteção de capital significa que o 
reembolso da [Bonus Capital Protection Note with Cap] [se aplicável, inserir outra denominação de 
comercialização] na maturidade ocorrerá pelo Valor Nominal. O reembolso, que não terá lugar até à 
data de maturidade, não é garantido por um terceiro, mas apenas assegurado pelo Emitente e 
consequentemente dependente da capacidade do Emitente de cumprir obrigações. 

Os investidores recebem na Data de Liquidação um mínimo do Valor Nominal e um máximo do Valor 
Nominal. 

a) Se o Nível de Referência Final for, tal como especificado nas Condições Finais (i) abaixo ou 
(ii) igual ou abaixo do Preço de Exercício (“Strike”), os investidores recebem o Valor 
Nominal na Data de Liquidação. 

b) e o Nível de Referência Final for, tal como especificado nas Condições Finais (i) acima ou 
(ii) igual ou acima do Preço de Exercício (“Strike”), mas, tal como especificado nas 
Condições Finais for (i) abaixo ou (ii) igual ou abaixo do Nível do Bónus, os investidores 
recebem o Montante de Bónus na Data de Liquidação.  

c) Se o Nível de Referência Final for, tal como especificado nas Condições Finais, ou (i) acima 
ou (ii) igual ou acima do Nível do Bónus , mas tal como especificado nas Condições Finais 
for ou (i) abaixo ou (ii) igual ou abaixo do Limiar Máximo, os investidores os investidores 
participam, na maturidade, no desempenho positivo do Ativo Subjacente baseado no Preço 
de Exercício (“Strike”), se aplicável, com o Fator de Participação, se especificado nas 
Condições Finais. . 

d) Se o Nível de Referência Final for, tal como especificado nas Condições Finais, ou (i) acima 
ou (ii) igual ou acima do Limiar Máximo, os investidores recebem o Montante Máximo na 
Data de Liquidação. 

Em troca da proteção de capital, os investidores limitam o seu possível reembolso ao Montante 
Máximo.] 

 

[Se o Valor Mobiliário for um Shark Note with Capital Protection (produto nº 4), inserir:  

A [Shark Note with Capital Protection] [se aplicável, inserir outro nome comercial] é de capital 100% 
garantido na data de maturidade. Garantia do capital significa que o reembolso da [Shark Note with 
Capital Protection] [se aplicável, inserir outro nome comercial] na maturidade é prometido ao Valor 
Nominal. O reembolso, que não terá lugar até à data da maturidade, não é garantido por um terceiro, 
mas apenas pelo Emitente, pelo que está dependente da capacidade do Emitente para cumprir as suas 
obrigações de pagamento. 

1. Pagamentos de Cupão 

Se o Pagamento de Cupão for especificado para se aplicar nas Condições Finais, o pagamento de um 
cupão na Data de Pagamento de Cupão Pagamento de Cupão depende do preço ou do nível do Ativo 
Subjacente durante o Período de Observação do Cupão. 

a) Se a qualquer momento durante o Período de Observação do Cupão e, a respeito de um Período de 
Observação do Cupão depois do Primeiro Período de Observação do Cupão, a qualquer momento 
durante todos os Períodos de Observação de Cupão anteriores, o preço ou, consoante o caso, o nível 
do Ativo Subjacente for, tal como especificado nas Condições Finais, ou (i) superior ou (ii) igual ou 
superior ao Limiar de Cupão, nenhum Pagamento de Cupão será feito na Data de Pagamento de Cupão 
Pagamento de Cupão seguinte. Nesse caso, os pagamentos de cupão já não serão feitos nas datas de 
pagamento de cupão subsequentes. 

b) Se em nenhum momento durante o Período de Observação do Cupão o preço ou, consoante o caso, 
o nível do Ativo Subjacente for (i) superior ou (ii) igual ou superior ao Limiar de Cupão, os investidores 
receberão um Montante de Cupão na Data de Pagamento de Cupão Pagamento de Cupão (Pagamento 
de Cupão) seguinte. 

2. Reembolso na maturidade 

a) Se o preço ou, consoante o caso, o nível do Ativo Subjacente tiver sido, tal como especificado nas 
Condições Finais, (i) superior ou (ii) igual ou superior à Barreira pelo menos uma vez durante o Período 
de Observação, os investidores recebem o Nível de Referência Especificado na Data de Liquidação. 

b) Se o preço ou, consoante o caso, o nível do Ativo Subjacente tiver sido, tal como especificado nas 
Condições Finais, (i) superior ou (ii) igual ou superior à Barreira em nenhum momento durante o Período 
de Observação, na maturidade os investidores participam no desempenho dos Ativos Subjacentes com 
base no Nível de Referência Inicial, se aplicável com o Fator de Participação, se especificado nas 
Condições Finais. Contudo, os investidores receberão pelo menos o Valor Nominal.  
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Se o Pagamento de Cupão está especificado se para aplicar nas Condições Finais, quaisquer 
Pagamentos do Cupão serão efetuados adicionalmente se as condições do cupão ocorrerem.] 

 

[Se o Valor Mobiliário for um Partial Capital Protection Note with Cap and Strike (produto nº 5), 
inserir:  

O [Partial Capital Protection Note with Cap and Strike] [se aplicável, inserir denominação de 
comercialização diferente] tem o capital garantido na maturidade numa percentagem ou num montante 
especificados nas Condições Finais e indexada ao desempenho do Ativo Subjacente. Tal proteção 
parcial de capital significa que o reembolso do [Partial Capital Protection Note with Cap and Strike] [se 
aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] na maturidade é garantido no que 
concerne a uma percentagem do Preço Inicial de Emissão especificado nas Condições Finais. O 
reembolso não é garantido por um terceiro, mas apenas pelo Emitente, pelo que está dependente da 
capacidade do Emitente para cumprir as suas obrigações de pagamento. 

À Data de Liquidação, os investidores recebem pelo menos um limite mínimo do Montante de Proteção 
de Capital Parcial e um limite máximo do Montante Máximo na Data de Liquidação. 

a) Se o Nível de Referência Final estiver, tal como especificado nas Condições Finais, ou (i) acima ou 
(ii) acima do Limite Máximo, os investidores recebem o Montante Máximo na Data de Liquidação. 

b) Se o Nível de Referência Final for, tal como especificado nas Condições Finais (i) superior ou (ii) 
igual ou superior ao Preço de Exercício (“Strike”), mas tal como especificado nas Condições Finais 
(i) inferior ou (ii) inferior ou igual ao Limite Máximo, os investidores participam no desempenho tanto 
positivo como negativo do Ativo Subjacente com base no Nível de referência Inicial na maturidade, 
tendo em conta o Fator de Participação, se especificado nas Condições Finais, com o desempenho 
negativo a ser tido em consideração apenas até ao nível do Preço de Exercício (“Strike”). 

c)  Se o Nível de Referência Final for, tal como especificado nas Condições Finais, ou (i) inferior ou (ii) 
igual ou inferior ao Preço de Exercício (“Strike”), os investidores recebem o Montante de Proteção 
de Capital Parcial na data de Liquidação. 

Em troca da proteção parcial de capital, os investidores limitam o seu possível reembolso ao Montante 
Máximo.] 

 

[Se o Valor Mobiliário for um Partial Capital Protection Note with Cap, without Strike (produto no 
6), inserir: 

O [Partial Capital Protection Note with Cap, without Strike] [se aplicável, inserir outra denominação de 
comercialização] tem uma proteção do capital na maturidade numa percentagem do Valor Nominal 
especificado nas Condições Finais e associado ao desempenho do Ativo Subjacente. Esta proteção 
parcial do capital significa que o reembolso da [Partial Capital Protection Note with Cap, without Strike] 
[se aplicável, inserir outra denominação de comercialização] na maturidade é prometida na 
percentagem do Valor Nominal especificado nas Condições Finais. O reembolso, que não terá lugar 
antes da data de maturidade, não é garantido por terceiro, mas apenas assegurado pelo Emitente, pelo 
que está dependente da capacidade do Emitente de cumprir com as suas obrigações de pagamento. 

1. Pagamentos do Cupão 

O [Partial Capital Protection Note with Cap, without Strike] [se aplicável, inserir outra denominação de 
comercialização], tal como especificado nas Condições Finais, pode ser de taxa fixa e paga um Cupão 
fixo na Data de Pagamento do Cupão ou nas Datas de Pagamento do Cupão ou taxa variável e os 
investidores receberão pagamentos variáveis do Cupão na respetiva Data de Pagamento do Cupão ou 
nas respetivas Datas de Pagamento de Cupão. O montante destes Pagamentos variáveis do Cupão 
depende, tal como especificado nas Condições Finais, do desenvolvimento de uma taxa de referência, 
adicionando, ou, conforme o caso, subtraindo, uma Margem igual a uma percentagem pré-determinada, 
se especificado nas Condições Finais. 

Se especificado nas Condições Finais, o Cupão será, no entanto, um mínimo do Cupão Mínimo e/ou 
um máximo do Cupão Máximo. 

2. Reembolso na maturidade 

Na Data de Liquidação, os investidores recebem um mínimo do Montante de Proteção de Capital Parcial 
e um máximo do Montante máximo: 

a) Se o Nível de Referência Final for, tal como especificado nas Condições Finais, (i) superior ou (ii) 
igual ou superior ao Limite Superior, os investidores receberão o Montante máximo na Data de 
Liquidação. 

b) Se o Nível de Referência Final for, tal como especificado nas Condições Finais, (i) superior ou (ii) 
igual ou superior ao Nível de Referência Inicial, mas, tal como especificado nas Condições Finais, (i) 
inferior ou ( ii) igual ou inferior ao Limite Superior, os investidores receberão o Montante de Proteção 
de Capital Parcial e um montante adicional que reflete o desempenho positivo do Ativo Subjacente na 
maturidade com base no Nível de Referência Inicial e tendo em conta o Fator de Participação, se 
especificado nas Condições Finais. 
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Isto significa que se o Montante de Proteção de Capital Parcial estiver abaixo do preço de compra da 
[Partial Capital Protection Note with Cap, without Strike] [se aplicável, inserir outra denominação de 
comercialização], [o Partial Capital Protection Note with Cap, without Strike] [se aplicável, inserir outra 
denominação de comercialização] deve exibir um desempenho positivo, gerando um montante que 
exceda a diferença entre o Montante de Proteção de Capital Parcial e o preço de compra do [Partial 
Capital Protection Note with Cap, without Strike] [se aplicável, inserir outra denominação de 
comercialização] de forma a que os investidores recebam um Montante em Numerário acima do preço 
de compra do [Partial Capital Protection Note with Cap, without Strike] [se aplicável, inserir outra 
denominação de comercialização]. 

c) Se o Nível de Referência Final for, tal como especificado nas Condições Finais, (i) inferior ou (ii) igual 
ou inferior ao Nível de Referência Inicial, os investidores receberão o Montante de Proteção de Capital 
Parcial na Data de Liquidação. 

Em troca da proteção parcial de capital, os investidores limitam o seu possível reembolso ao Montante 
Máximo.  

[Se o Valor Mobiliário for um Shark Note with Partial Capital Protection (produto nº 7), inserir:  

O [Shark Note with Partial Capital Protection] [se aplicável, inserir outro nome comercial] é de capital 
garantido na data de maturidade numa percentagem ou montante especificado nas Condições Finais e 
associado ao desempenho do Ativo Subjacente. Esta garantia parcial do capital significa que o 
reembolso da [Shark Note with Partial Capital Protection] [se aplicável, inserir outro nome comercial] na 
maturidade é prometido na percentagem do Valor Nominal ou num montante especificado nas 
Condições Finais. O reembolso, que não terá lugar antes da data de maturidade, não é garantido por 
terceiro, mas apenas assegurado pelo Emitente, pelo que está dependente da capacidade do Emitente 
para cumprir as suas obrigações de pagamento. 

1. Pagamentos do Cupão 

Se o Pagamento de Cupão está especificado para se aplicar nas Condições Finais, o pagamento de 
um cupão na Data de Pagamento de Cupão Pagamento de Cupão depende do preço ou do nível do 
Ativo Subjacente durante os Períodos de Observação do Cupão. 

a)  Se em algum momento durante um Período de Observação do Cupão e, a respeito de um Período 
de Observação do Cupão depois do Primeiro Período de Observação do Cupão, a qualquer 
momento durante todos os Períodos de Observação de Cupão anteriores, o preço ou, consoante o 
caso, o nível do Ativo Subjacente é, tal como especificado nas Condições Finais, (i) superior ou (ii) 
igual ou superior ao Limiar de Cupão, nenhum Pagamento de Cupão será feito na Data de 
Pagamento de Cupão Pagamento de Cupão seguinte. Nesse caso, os Pagamentos do Cupão 
também não serão feitos nas Datas de Pagamento de Cupão subsequentes. 

b)  Se em nenhum momento durante um Período de Observação do Cupão o preço ou, consoante o 
caso, o nível do Ativo Subjacente for (i) superior ou (ii) igual ou superior ao Limiar de Cupão, os 
investidores receberão um Montante do Cupão na Data de Pagamento de Cupão (Pagamento de 
Cupão) seguinte. 

2.  Reembolso na maturidade 

a) Se o preço ou, consoante o caso, o nível do Ativo Subjacente tiver sido, tal como especificado nas 
Condições Finais, (i) superior ou (ii) igual ou superior à Barreira pelo menos uma vez durante o 
Período de Observação, os investidores recebem o Nível de Referência Especificado na Data de 
Liquidação. 

b)  Se o preço ou, consoante o caso, o nível do Ativo Subjacente tiver sido, tal como especificado nas 
Condições Finais, (i) superior ou (ii) igual ou superior à Barreira em nenhum momento durante o 
Período de Observação, na maturidade os investidores participam no desempenho do Ativo 
Subjacente com base no Nível de Referência Inicial, se aplicável com o Fator de Participação, se 
especificado nas Condições Finais. Contudo, os investidores receberão pelo menos o Montante 
Parcial do Capital Garantido. 

Se o Pagamento de Cupão está especificado para se aplicar nas Condições Finais, quaisquer 
Pagamentos do Cupão serão feitos adicionalmente se as condições do cupão ocorrerem.] 

 

 

[Se o Valor Mobiliário for um Conditional Coupon Note (long) (produto nº 8), inserir: 

A [Conditional Coupon Note (long)] [se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] tem 
uma proteção do capital de 100% na maturidade. Proteção de capital significa a promessa de que o 
reembolso na maturidade do [Conditional Coupon Note (long)] [se aplicável, inserir denominação de 
comercialização diferente] corresponderá ao Valor Nominal. O reembolso, o qual não ocorrerá até à 
maturidade, 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. O pagamento de cupão na Data de Pagamento de Cupão depende do preço ou, consoante 
o caso, do nível do Ativo Subjacente na Data de Observação do Cupão. 
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a) Se o Nível de Referência do Ativo Subjacente estiver, tal como especificado nas Condições Finais 
(i) acima ou (ii) acima ou igual ao Limiar do Cupão à Data de Observação do Cupão, deverá ser 
feito um pagamento de juros do Cupão na data de pagamento de juros do Cupão, 

b) Se o Nível de Referência de Ativo Subjacente estiver, tal como especificado nas Condições Finais, 
ou (i) abaixo ou (ii) abaixo ou igual ao Limiar do Cupão relevante em qualquer Data de Observação 
do Cupão, não será efetuado nenhum Pagamento de Cupão na Data de Pagamento de Cupão 
seguinte.] 

 

[Se o Valor Mobiliário for um Conditional Coupon Note (long) with Minimum Coupon (produto nº 
9), inserir: 

A [Conditional Coupon Note (long) with Minimum Coupon] [se aplicável, inserir denominação de 
comercialização diferente] tem uma proteção do capital de 100% na maturidade. Proteção de capital 
significa a promessa de que o reembolso na maturidade do [Conditional Coupon Note (long) with 
Minimum Coupon] [se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] corresponderá ao 
Valor Nominal. O reembolso, o qual não ocorrerá até à maturidade, 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. 

O pagamento de um cupão na Data de Pagamento de Cupão depende do preço ou, consoante o caso, 
do nível do Ativo Subjacente na Data de Observação do Cupão: 

a) Se o Nível de Referência do Ativo Subjacente for, conforme especificado nas Condições Finais, 
ou (i) acima ou (ii) igual ou acima do Limiar de Cupão numa Data de Observação de Cupão, os 
investidores receberão o Montante de Cupão (Pagamento de Cupão) na Data de Pagamento de 
Cupão seguinte. 

b) Se o Ativo Subjacente fechar, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) abaixo ou (ii) 
igual ou abaixo do Limiar de Cupão numa Data de Observação de Cupão, não será feito qualquer 
Pagamento de Cupão na Data de Pagamento de Cupão seguinte.]  

 

[Se o Valor Mobiliário for uma Conditional Coupon Note (short) (produto nº. 10), inserir: 

A [Conditional Coupon Note (short)] [se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] 
tem uma proteção do capital de 100% na maturidade. Proteção de capital significa a promessa de que 
o reembolso na maturidade da [Conditional Coupon Note (short)] [se aplicável, inserir denominação de 
comercialização diferente] corresponderá ao Valor Nominal. O reembolso, o qual não ocorrerá até à 
maturidade, não é garantido por um terceiro, mas é assegurado exclusivamente pelo Emitente e está 
por conseguinte dependente da capacidade do Emitente em cumprir as suas obrigações de pagamento. 

O pagamento de um cupão na Data de Pagamento de Cupão depende da cotação ou, consoante o 
caso, nível do Ativo Subjacente à Data de Observação do Cupão. 

a) Se o Nível de Referência do Ativo Subjacente estiver, tal como especificado nas Condições Finais, 
ou (i) abaixo ou (ii) igual ou abaixo do Limiar do Cupão 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 Ativo Subjacente estiver, tal como especificado nas Condições Finais, 
ou (i) acima ou (ii) acima ou igual ao Limiar do Cupão relevante em qualquer Data de Observação 
do Cupão, não será efetuado nenhum Pagamento de Cupão na Data de Pagamento de Cupão 
seguinte.] 

 

[Se o Valor Mobiliário for uma Conditional Coupon Note (short) with Minimum Coupon (short) 
(produto nº. 11), inserir: 

A [Conditional Coupon Note (short) with Minimum Coupon] [se aplicável, inserir denominação de 
comercialização diferente] tem uma proteção do capital de 100% na maturidade. Proteção de capital 
significa a promessa de que o reembolso na maturidade da [Conditional Coupon Basket Note] [se 
aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] corresponderá ao Valor Nominal. O 
reembolso, o qual não ocorrerá até à maturidade, não é garantido por um terceiro, mas é assegurado 
exclusivamente pelo Emitente e está por conseguinte dependente da capacidade do Emitente em 
cumprir as suas obrigações de pagamento. 

O pagamento de um cupão na Data de Pagamento de Cupão depende do preço ou, consoante o caso, 
do nível do Ativo Subjacente na Data de Observação do Cupão: 

a) Se o Nível de Referência do Ativo Subjacente for, conforme especificado nas Condições Finais, 
ou (i) abaixo ou (ii) igual ou abaixo do Limiar de Cupão numa Data de Observação de Cupão, será 
feito um Pagamento de Cupão na Data de Pagamento de Cupão seguinte. 

b) Se o Ativo Subjacente fechar, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) acima ou (ii) 
igual ou acima do Limiar de Cupão numa Data de Observação de Cupão, conforme especificado 
nas Condições Finais, (i) o Montante do Cupão será igual ao Cupão Mínimo ou (ii) nenhum 
Pagamento de Cupão será feito na Data de Pagamento de Cupão seguinte.]  
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[Se o Valor Mobiliário for uma Conditional Coupon Dual Note (long) (produto nº. 12), inserir: 

A [Conditional Coupon Dual Note (long)] [se aplicável, inserir denominação de comercialização 
diferente] tem uma proteção do capital de 100% na maturidade. Proteção de capital significa a promessa 
de que o reembolso na maturidade da [Conditional Coupon Dual Note (long)] [se aplicável, inserir 
denominação de comercialização diferente] corresponderá ao Valor Nominal. O reembolso, o qual não 
ocorrerá até à maturidade, não é garantido por um terceiro, mas é assegurado exclusivamente pelo 
Emitente e está por conseguinte dependente da capacidade do Emitente em cumprir as suas 
obrigações de pagamento. 

O Cupão depende do desempenho de dois Ativos Subjacentes: 

a) Se o Ativo Subjacente fechar, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) acima ou (ii) 
igual ou acima do Limiar de Cupão numa Data de Observação de Cupão, os investidores 
receberão o Montante de Cupão (Pagamento de Cupão) na Data de Pagamento de Cupão 
seguinte. O nível do Cupão é, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) dependente do 
desempenho do Ativo Subjacente B baseado no Nível de Referência Inicial para o Ativo 
Subjacente B e, se especificado nas Condições Finais, tendo em consideração o Fator 
Multiplicador ou (ii) igual ao nível do Ativo Subjacente B na Data de Determinação do Cupão 
relevante e, se especificado nas Condições Finais, tendo em consideração o Fator Multiplicador. 
Se especificado nas Condições Finais, o Cupão é, contudo, limitado ao Cupão Máximo. Se 
especificado nas Condições Finais, o Cupão é, porém, um mínimo do Cupão Mínimo. 

b) Se o Ativo Subjacente fechar, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) abaixo ou (ii) 
igual ou abaixo do Limiar de Cupão numa Data de Observação de Cupão, conforme especificado 
nas Condições Finais, (i) o Montante do Cupão será igual ao Cupão Mínimo ou (ii) nenhum 
Pagamento de Cupão será feito na Data de Pagamento de Cupão seguinte.]  

 

[Se o Valor Mobiliário for uma Conditional Coupon Dual Note (short) (produto nº. 13), inserir: 

A [Conditional Coupon Dual Note (short)] [se aplicável, inserir denominação de comercialização 
diferente] tem uma proteção do capital de 100% na maturidade. Proteção de capital significa a promessa 
de que o reembolso na maturidade da [Conditional Coupon Dual Note (short)] [se aplicável, inserir 
denominação de comercialização diferente] corresponderá ao Valor Nominal. O reembolso, o qual não 
ocorrerá até à maturidade, não é garantido por um terceiro, mas é assegurado exclusivamente pelo 
Emitente e está por conseguinte dependente da capacidade do Emitente em cumprir as suas 
obrigações de pagamento. 

O Cupão depende do desempenho de dois Ativos Subjacentes: 

a) Se o Ativo Subjacente fechar, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) abaixo ou (ii) 
igual ou abaixo do Limiar de Cupão numa Data de Observação de Cupão, os investidores 
receberão o Montante de Cupão (Pagamento de Cupão) na Data de Pagamento de Cupão 
seguinte. O nível do Cupão é, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) dependente do 
desempenho do Ativo Subjacente B baseado no Nível de Referência Inicial para o Ativo 
Subjacente B e, se especificado nas Condições Finais, tendo em consideração o Fator 
Multiplicador ou (ii) igual ao nível do Ativo Subjacente B na Data de Determinação do Cupão 
relevante e, se especificado nas Condições Finais, tendo em consideração o Fator Multiplicador. 
Se especificado nas Condições Finais, o Cupão é, contudo, limitado ao Cupão Máximo. Se 
especificado nas Condições Finais, o Cupão é, porém, um mínimo do Cupão Mínimo. 

b) Se o Ativo Subjacente fechar, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) acima ou (ii) 
igual ou acima do Limiar de Cupão numa Data de Observação de Cupão, conforme especificado 
nas Condições Finais, (i) o Montante do Cupão será igual ao Cupão Mínimo ou (ii) nenhum 
Pagamento de Cupão será feito na Data de Pagamento de Cupão seguinte.]  

 

[Se o Valor Mobiliário for uma Conditional Coupon Note Worst of Basket (long) (produto nº. 14), 
inserir: 

A [Conditional Coupon Note Worst of Basket (long)] [se aplicável, inserir denominação de 
comercialização diferente] tem uma proteção do capital de 100% na maturidade. Proteção de capital 
significa a promessa de que o reembolso na maturidade da [Conditional Coupon Note Worst of Basket 
(long)] [se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] corresponderá ao Valor 
Nominal. O reembolso, o qual não ocorrerá até à maturidade, não é garantido por um terceiro, mas é 
assegurado exclusivamente pelo Emitente e está por conseguinte dependente da capacidade do 
Emitente em cumprir as suas obrigações de pagamento. 

O pagamento de um cupão na Data de Pagamento de Cupão depende da cotação ou, consoante o 
caso, nível dos Constituintes do Cabaz à Data de Observação do Cupão. 

a) Se o Nível de Referência de todos os Constituintes do Cabaz estiver, tal como especificado nas 
Condições Finais, ou (i) acima ou (ii) igual ou acima ao Limiar do Cupão à Data de Observação do 
Cupão, deverá ser feito um Pagamento de Cupão na Data de Pagamento de Cupão seguintes, 

Notes_Portuguese_Suppl_F



I. RESUMO 

 

13 

b) Se o Nível de Referência de pelo menos um Constituinte do Cabaz estiver, tal como especificado 
nas Condições Finais, ou (i) abaixo ou (ii) igual ou abaixo do Limiar do Cupão relevante em qualquer 
Data de Observação do Cupão, não será efetuado nenhum Pagamento do Cupão.] 

 

[Se o Valor Mobiliário for uma Conditional Coupon Note Worst of Basket (short) (produto nº. 15), 
inserir: 

A [Conditional Coupon Note Worst of Basket (short)] [se aplicável, inserir denominação de 
comercialização diferente] tem uma proteção do capital de 100% na maturidade. Proteção de capital 
significa a promessa de que o reembolso na maturidade da [Conditional Coupon Note Worst of Basket 
(short)] [se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] corresponderá ao Valor 
Nominal. O reembolso, o qual não ocorrerá até à maturidade, não é garantido por um terceiro, mas é 
assegurado exclusivamente pelo Emitente e está por conseguinte dependente da capacidade do 
Emitente em cumprir as suas obrigações de pagamento. 

O pagamento de um cupão na Data de Pagamento de Cupão depende da cotação ou, consoante o 
caso, nível dos Constituintes do Cabaz à Data de Observação do Cupão. 

a) Se o Nível de Referência de todos os Constituintes do Cabaz estiver, tal como especificado nas 
Condições Finais, ou (i) abaixo ou (ii) igual ou abaixo do Limiar do Cupão 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 pelo menos um Constituinte do Cabaz não estiver, tal como 
especificado nas Condições Finais, ou (i) abaixo ou (ii) igual ou abaixo do Limiar do Cupão 
relevante em qualquer Data de Observação do Cupão, não será efetuado nenhum Pagamento de 
Cupão na Data de Pagamento de Cupão seguinte.] 

 

[Se o Valor Mobiliário for uma Fix to Conditional Coupon Note (long) (produto nº. 16), inserir: 

A [Fix to Conditional Coupon Note (long)] [se aplicável, inserir denominação de comercialização 
diferente] tem uma proteção do capital de 100% na maturidade. Proteção de capital significa a promessa 
de que o reembolso na maturidade da [Conditional Coupon Note Worst of Basket (long)] [se aplicável, 
inserir denominação de comercialização diferente] corresponderá ao Valor Nominal. O reembolso, o 
qual não ocorrerá até à maturidade, não é garantido por um terceiro, mas é assegurado exclusivamente 
pelo Emitente e está por conseguinte dependente da capacidade do Emitente em cumprir as suas 
obrigações de pagamento. 

A [Fix to Conditional Coupon Note (long)] [se aplicável, inserir denominação de comercialização 
diferente] tem um Cupão fixo para um número fixado de Períodos do Cupão especificdos nas Condições 
Finais. 

Nos Períodos do Cupão seguintes, o Cupão depende do desempenho do Ativo Subjacente: 

a) Se o Ativo Subjacente fechar, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) acima ou (ii) 
igual ou acima do Limiar de Cupão numa Data de Observação de Cupão, os investidores 
receberão o Montante de Cupão (Pagamento de Cupão) na Data de Pagamento de Cupão 
seguinte.  

b) Se o Ativo Subjacente fechar, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) abaixo ou (ii) 
igual ou abaixo do Limiar de Cupão numa Data de Observação de Cupão, conforme especificado 
nas Condições Finais, (i) o Montante do Cupão será igual ao Cupão Mínimo ou (ii) nenhum 
Pagamento de Cupão será feito na Data de Pagamento de Cupão seguinte.]  

 

[Se o Título for uma Fix to Conditional Coupon Note (short) (produto n.º 17), inserir:  

A [Fix to Conditional Coupon Note (short)] [inserir outra designação comercial, se aplicável] beneficia 
de uma garantia de 100% do capital na maturidade. Proteção do capital significa que o reembolso da 
[Fix to Conditional Coupon Note (short)] [inserir outra designação comercial, se aplicável] na maturidade 
é assegurado ao Valor Nominal. O reembolso, que não terá lugar até à maturidade, não é garantido por 
terceiro, mas apenas pelo Emitente e por conseguinte depende da capacidade do Emitente para cumprir 
com as suas obrigações de pagamento.  

A [Fix to Conditional Coupon Note (short)] [inserir outra designação comercial, se aplicável] tem um 
Cupão fixo para um determinado número de Períodos do Cupão especificados nas Condições Finais.  

Nos Períodos do Cupão subsequentes, o Cupão depende do desempenho do Ativo Subjacente:  

a) se o Ativo Subjacente fechar, como especificado nas Condições Finais, ou (i) abaixo ou (ii) igual 
ou abaixo do Limiar do Cupão numa Data de Observação do Cupão, os investidores receberão o 
Montante do Cupão (Pagamento do Cupão) na Data de Pagamento de Cupão seguinte; 

b) se o Ativo Subjacente fechar, como especificado nas Condições Finais, ou (i) acima ou (ii) igual 
ou acima do Limiar do Cupão numa Data de Observação do Cupão, como especificado nas 
Condições Finais, (i) o Montante do Cupão será igual ao Cupão Mínimo ou (ii) não será feito um 
Pagamento de Cupão na Data de Pagamento de Cupão seguinte.] 
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[Se o Título for uma Fix to Conditional Coupon Dual Note (long) (produto n.º 18), inserir:  

A [Fix to Conditional Coupon Dual Note (long)] [inserir outra designação comercial, se aplicável] 
beneficia de uma garantia de 100% do capital na maturidade. Proteção do capital significa que o 
reembolso da [Fix to Conditional Coupon Dual Note (long)] [inserir outra designação comercial, se 
aplicável] na maturidade é assegurado ao Valor Nominal. O reembolso, que não terá lugar até à 
maturidade, não é garantido por terceiro, mas apenas pelo Emitente e por conseguinte depende da 
capacidade do Emitente para cumprir com as suas obrigações de pagamento.  

A [Fix to Conditional Coupon Dual Note (long)] [inserir outra designação comercial, se aplicável] tem um 
Cupão fixo para um determinado número de Períodos do Cupão especificados nas Condições Finais.  

Nos Períodos do Cupão subsequentes, o Cupão depende do desempenho dos dois Ativos Subjacentes:  

a) Se o Ativo Subjacente A fechar, como especificado nas Condições Finais, ou (i) acima ou (ii) igual 
ou acima do Limiar do Cupão numa Data de Observação do Cupão, os investidores receberão o 
Montante do Cupão (Pagamento do Cupão) na Data de Pagamento de Cupão seguinte. O nível 
do Cupão é, como especificado nas Condições Finais, ou (i) dependente do desempenho do Ativo 
Subjacente B baseado no Nível de Referência Inicial para o Ativo Subjacente B e, se especificado 
nas Condições Finais, tendo em consideração o Fator Multiplicador ou (ii) igual ao nível do Ativo 
Subjacente B na Data de Determinação do Cupão relevante e, se especificado nas Condições 
Finais, tendo em consideração o Fator Multiplicador. Se especificado nas Condições Finais, o 
Cupão é, contudo, limitado ao Cupão Máximo. Se especificado nas Condições Finais, o Cupão é, 
contudo, um mínimo do Cupão Mínimo. 

b) Se o Ativo Subjacente A fechar, como especificado nas Condições Finais, ou (i) abaixo ou (ii) igual 
ou abaixo do Limiar do Cupão numa Data de Observação do Cupão, como especificado nas 
Condições Finais, (i) o Montante do Cupão será igual ao Cupão Mínimo ou (ii) não será feito um 
Pagamento de Cupão na Data de Pagamento de Cupão seguinte.] 

 

[Se o Título for uma Fix to Conditional Coupon Dual Note (short) (produto n.º 19), inserir:  

A [Fix to Conditional Coupon Dual Note (short)] [inserir outra designação comercial, se aplicável] 
beneficia de uma garantia de 100% do capital na maturidade. Proteção do capital significa que o 
reembolso da [Fix to Conditional Coupon Dual Note (short)] [inserir outra designação comercial, se 
aplicável] na maturidade é assegurado ao Valor Nominal. O reembolso, que não terá lugar até à 
maturidade, não é garantido por terceiro, mas apenas pelo Emitente e por conseguinte depende da 
capacidade do Emitente para cumprir com as suas obrigações de pagamento.  

A [Fix to Conditional Coupon Dual Note (short)] [inserir outra designação comercial, se aplicável] tem 
um Cupão fixo para um determinado número de Períodos do Cupão especificados nas Condições 
Finais.  

Nos Períodos do Cupão subsequentes, o Cupão depende do desempenho dos dois Ativos Subjacentes:  

a) Se o Ativo Subjacente A fechar, como especificado nas Condições Finais, ou (i) abaixo ou (ii) igual 
ou abaixo do Limiar do Cupão numa Data de Observação do Cupão, os investidores receberão o 
Montante do Cupão (Pagamento do Cupão) na Data de Pagamento de Cupão seguinte. O nível 
do Cupão é, como especificado nas Condições Finais, ou (i) dependente do desempenho do Ativo 
Subjacente B baseado no Nível de Referência Inicial para o Ativo Subjacente B e, se especificado 
nas Condições Finais, tendo em consideração o Fator Multiplicador ou (ii) igual ao nível do Ativo 
Subjacente B na Data de Determinação do Cupão relevante e, se especificado nas Condições 
Finais, tendo em consideração o Fator Multiplicador. Se especificado nas Condições Finais, o 
Cupão é, contudo, limitado ao Cupão Máximo. Se especificado nas Condições Finais, o Cupão é, 
contudo, um mínimo do Cupão Mínimo. 

b) Se o Ativo Subjacente A fechar, como especificado nas Condições Finais, ou (i) acima ou (ii) igual 
ou acima do Limiar do Cupão numa Data de Observação do Cupão, como especificado nas 
Condições Finais, (i) o Montante do Cupão será igual ao Cupão Mínimo ou (ii) não será feito um 
Pagamento de Cupão na Data de Pagamento de Cupão seguinte.] 

 

[Se o Título for uma Double Coupon Barrier Note (produto n.º 20), inserir:  

A [Double Coupon Barrier Note] [inserir outra designação comercial, se aplicável] beneficia de uma 
garantia de 100% do capital na maturidade. Proteção do capital significa que o reembolso da [Double 
Coupon Barrier Note] [inserir outra designação comercial, se aplicável] na maturidade é assegurado ao 
Valor Nominal. O reembolso, que não terá lugar até à maturidade, não é garantido por terceiro, mas 
apenas pelo Emitente e por conseguinte depende da capacidade do Emitente para cumprir com as suas 
obrigações de pagamento.  

Ao longo do período, os investidores recebem Pagamentos de Cupão na Data de Pagamento do Cupão 
relevante. O nível do Cupão depende do desempenho do Ativo Subjacente: 
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a) Se numa Data de Observação de Cupão o desempenho do Ativo Subjacente for, tal como 
especificado nas Condições Finais, (i) superior ou (ii) igual ou superior à Barreira Superior do Cupão, 
os investidores receberão o Montante do Cupão 1 na Data de Pagamento do Cupão seguinte; 

b) se numa Data de Observação de Cupão, o desempenho do Ativo Subjacente for, tal como 
especificado nas Condições Finais, (i) inferior ou (ii) igual ou inferior à Barreira Superior do Cupão, mas, 
tal como especificado nas Condições Finais, (i) superior ou (ii) igual ou superior à Barreira Inferior do 
Cupão, os investidores receberão o Montante do Cupão 2 na Data de Pagamento do Cupão seguinte; 
e 

c) se numa Data de Observação do Cupão o desempenho do Ativo Subjacente for, tal como 
especificado nas Condições Finais, (i) inferior ou (ii), igual ou inferior à Barreira do Cupão Inferior, 
conforme especificado nas Condições Finais, (i) os investidores receberão o Montante do Cupão 3 na 
Data de Pagamento do Cupão seguinte ou (ii) nenhum Pagamento do Cupão será efetuado na Data de 
Pagamento do Cupão seguinte.] 

 

[Se o Valor Mobiliário for uma Annualized Coupon Note (produto nº 21), inserir: 

A [Annualized Coupon Note] [se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] tem uma 
proteção do capital de 100% na maturidade. Proteção de capital significa a promessa de que o 
reembolso na maturidade do [Annualized Coupon Note] [se aplicável, inserir denominação de 
comercialização diferente] corresponderá ao Valor Nominal. O reembolso que não ocorra até à 
maturidade, 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. 

O Pagamento de Cupão numa Data de Pagamento de Cupão depende da cotação ou, consoante o 
caso, do nível do Ativo Subjacente numa Data de Observação do Cupão.   

a) Se o Nível de Referência do Ativo Subjacente em qualquer Data de Observação do Cupão 
estiver, tal como especificado nas Condições Finais ou (i) acima ou (ii) acima ou igual ao Limiar 
do Cupão, um Pagamento de Cupão igual ao desempenho do Ativo Subjacente desde a Data de 
Emissão tendo em conta o relevante Fator de Participação será realizado na Data de Pagamento 
de Cupão seguinte. O Fator de Participação diminui durante a vigência da [Annualized Coupon 
Note] [se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente]. 

b) Se o Nível de Referência do Ativo Subjacente em qualquer Data de Observação do Cupão 
estiver, tal como especificado nas Condições Finais ou (i) abaixo ou (ii) abaixo ou igual ao Limiar 
do Cupão, não será feito qualquer Pagamento de Cupão.  

O Cupão deverá ser igual ao máximo do Cupão Máximo e / ou ao mínimo do Cupão Mínimo, se tal for 
especificado nas Condições Finais.]  

 

[Se o Valor Mobiliário for uma Simplified Digital Variable Coupon Note (produto nº 22), inserir: 

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

O montante de cupão pago numa Data de Pagamento de Cupão depende do desempenho do Ativo 
Subjacente ou Cabaz (conforme especificado nas Condições Finais) na Data de Observação do Cupão 
imediatamente anterior a tal Data de Pagamento de Cupão e se tal Data de Observação do Cupão é 
anterior ou posterior no prazo da Note. 

O Pagamento de Cupão numa Data de Pagamento de Cupão será calculado multiplicando o (i) Valor 
Nominal pelo (ii) Fator de Participação por (iii) um dividido pelo Divisor do Cupão, e pelo (iv) Valor do 
Nível de Referência Relevante (conforme especificado nas Condições Finais) na Data de Observação 
do Cupão imediatamente anterior a tal Data de Pagamento de Cupão dividido pelo Nível de Referência 
Inicial do Ativo Subjacente ou Cabaz (conforme especificado nas Condições Finais), menos um. O 
Pagamenot do Cupão pode ser sujeito a um montante mínimo (conforme especificado nas Condições 
Finais) e/ou um montante máximo (conforme especificado nas Condições Finais). 

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, que resultarão numa redução 
proporcional maior de Pagametnos do Cupão para Datas de Pagamento de Cupão posteriores.] 

 

[Se o Valor Mobiliário for um Simplified Digital Variable Coupon Note with Initial Fixed Interest 
(Produto n.º 23), inserir:  

O [Simplified Digital Variable Coupon Note with Initial Fixed Interest] [se aplicável, inserir outro nome 
comercial] é de capital 100% garantido na data de maturidade. Garantia do capital significa que o 
reembolso do [Simplified Digital Variable Coupon Note with Initial Fixed Interest] [se aplicável, inserir 
outro nome comercial] na maturidade é prometido ao Valor Nominal. O reembolso, que não terá lugar 
até à maturidade não é garantido por terceiro, mas apenas assegurado pelo Emitente, pelo que o 
mesmo está dependente da capacidade do Emitente para cumprir as suas obrigações de pagamento. 
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Um Montante do Cupão será pagável em cada Data de Pagamento do Cupão. 

Para um número definido de Datas de Pagamento de Cupão (tal como especificado nas Condições 
Finais), o Montante do Cupão pago na Data de Pagamento de Cupão será um Cupão fixo. 

A partir desse momento, o Montante do Cupão pago na Data de Pagamento de Cupão depende do 
desempenho do Ativo Subjacente ou do Cabaz (conforme especificado nas Condições Finais) na Data 
de Observação do Cupão imediatamente anterior à referida Data de Pagamento do Cupão, e se essa 
Data de Observação do Cupão for anterior ou posterior ao termo da [Simplified Digital Variable Coupon 
Note with Initial Fixed Interest] [se aplicável, inserir outro nome comercial]. 

O Montante do Cupão nas Datas de Pagamento de Cupão subsequentes (após as Datas de Pagamento 
de Cupão fixo) será calculado através da multiplicação (i) do Valor Nominal pelo (ii) Fator de 
Participação por (iii) um dividido pelo Divisor do Cupão, e ainda pelo (iv) Valor do Nível de Referência 
Relevante do Ativo Subjacente ou do Nível de Referência do Cabaz (conforme especificado nas 
Condições Finais) na Data de Observação do Cupão imediatamente anterior à referida Data de 
Pagamento de Cupão dividido pelo Nível de Referência Inicial do Ativo Subjacente ou do Cabaz 
(conforme especificado nas Condições Finais), menos um. O Montante do Cupão nas Datas de 
Pagamento de Cupão subsequentes podem estar sujeitas a um montante mínimo (conforme 
especificado nas Condições Finais) e/ou um montante máximo (conforme especificado nas Condições 
Finais). 

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 maior redução 
proporcional dos Montantes do Cupão para as Datas de Pagamento de Cupão definidas para datas 
posteriores.] 

 

[Se o Valor Mobiliário for um Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note (Entrega Física) 
(Produto n.º 24), inserir:  

O [Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note] [se aplicável, inserir outra denominação de 
comercialização] está associado ao desempenho dos Constituintes do Cabaz. O funcionamento desta 
[Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note] [se aplicável, inserir outra denominação de 
comercialização] resulta das [duas] [seguintes características] essenciais: 

1. Pagamentos do Cupão 

Esta [Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note] [se aplicável, inserir outra denominação de 
comercialização], tal como especificado nas Condições Finais aplicáveis, pode ser de taxa fixa e paga 
um Cupão fixo na[s] Data[s] de Pagamento de Cupão nas Datas de Pagamento de Cupão ou taxa 
variável e os investidores receberão pagamentos variáveis do Cupão em cada Data de Pagamento de 
Cupão ou em cada uma das Datas de Pagamento de Cupão durante o período de vigência. O montante 
destes pagamentos variáveis dos Juros do Cupão depende do desempenho de uma taxa de referência, 
adicionando, ou, conforme o caso, subtraindo, uma Margem igual a uma percentagem predeterminada, 
se especificado nas Condições Finais.  

Se especificado nas Condições Finais, o Cupão será, porém, um mínimo do Cupão mínimo. 

[2. Reembolso antecipado 

Se as Condições Finais especificarem reembolso antecipado, será feito um controlo a esta [Barrier 
Reverse Convertible Worst of Basket Note] [se aplicável, inserir outra denominação de comercialização] 
em cada Data de Observação para ver se a cotação ou nível de cada Constiuinte do Cabaz está, tal 
como especificado nas Condições Finais (i) acima ou (ii) igual ou acima do respetivo Limiar de 
Reembolso. Se for, a [Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note] [se aplicável, inserir outra 
denominação de comercialização] será resgatada antecipadamente pelo valor do Valor Nominal. 

3. Reembolso na data de maturidade, sujeito a reembolso antecipado, se tal for especificado nas 
Condições Finais] 

[2. Reembolso na maturidade]  

a) Na Data de Liquidação, os investidores receberão o Valor Nominal se o Nível de Referência Final 
de cada Constituinte do Cabaz estiver, tal como especificado nas Condições Finais (i) acima ou (ii) 
igual ou acima do Preço de Exercício (“Strike”) respetivo ou se o Nível de Referência Final de pelo 
menos um dos Constituintes do Cabaz estiver, tal como especificado nas Condições Finais (i) 
abaixo ou (ii) igual ou abaixo do Preço de Exercício (“Strike”) respetivo, mas é necessário que 
nenhum Constituinte do Cabaz tenha estado, tal como especificado nas Condições Finais, ou (i) 
abaixo ou (ii) igual ou abaixo da Barreira respetiva em qualquer momento do período de vigência. 

b) Se o Nível de Referência Final de pelo menos um dos Constituintes do Cabaz estiver, tal como 
especificado nas Condições Finais (i) abaixo ou (ii) igual ou abaixo do Preço de Exercício (“Strike”) 
respetivo e pelo menos um dos Constituintes do Cabaz tenha estado sido, tal como especificado 
nas Condições Finais, ou (i) abaixo ou (ii) igual ou abaixo da Barreira respetiva 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”) respetivo no vencimento da 
[Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note] [se aplicável, inserir outra denominação de 
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comercialização], tem o pior desempenho de todos os Constituintes do Cabaz ou poderá receber 
os ativos 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 fracionais 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] [se aplicável, inserir outra denominação de comercialização]. 

Em troca do Pagamento do Cupão, os investidores arriscam uma possível perda de capital.] 

 

[Se o Valor Mobiliário for um Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note (Liquidação em 
Espécie) (Produto n.º 25), inserir:  

O [Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note] [se aplicável, inserir outra denominação de 
comercialização] está associado ao desempenho dos Constituintes do Cabaz. O [Barrier Reverse 
Convertible Worst of Basket Note] [se aplicável, inserir outra denominação de comercialização] resulta 
das [seguintes] [duas] características essenciais: 

1. Pagamentos do Cupão 

A [Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note] [se aplicável, inserir outra denominação de 
comercialização], tal como especificado nas Condições Finais, pode ser de taxa fixa e paga um Cupão 
fixo na Data de Pagamento de Cupão ou nas Datas de Pagamento de Cupão ou pode ser variável e os 
investidores receberão pagamentos variáveis do Cupão em cada Data de Pagamento de Cupão ou em 
cada uma das Datas de Pagamento de Cupão durante o período de vigência. O montante destes 
pagamentos variáveis dos Juros do Cupão depende do desempenho de uma taxa de referência, 
adicionando, ou, conforme o caso, subtraindo, uma margem igual a uma percentagem predeterminada, 
se tal for especificado nas Condições Finais. 

Se especificado nas Condições Finais, o Cupão será, porém um mínimo do Cupão Mínimo. 

[2. Reembolso antecipado 

Se as Condições Finais especificarem o reembolso antecipado, será feito um controlo a esta [Barrier 
Reverse Convertible Worst of Basket Note] [se aplicável, inserir outra denominação de comercialização] 
a cada Data de Observação para ver se a cotação ou nivel de cada Constituinte do Cabaz se encontra, 
como especificado nas Condições Finais ou (i) acima ou (ii) igual ou acima do Limiar de Reembolso 
respetivo. Se for, a [Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note] [se aplicável, inserir outra 
denominação de comercialização] será resgatada antecipadamente pelo valor do Valor Nominal. 

3. Reembolso na maturidade, sujeito a reembolso antecipado, se tal for especificado nas Condições 
Finais]. 

[2. Reembolso na maturidade]  

a) Na Data de Liquidação, os investidores receberão o Valor Nominal se o Nível de Referência Final 
de cada Constituinte do Cabaz for, tal como especificado nas Condições Finais (i) acima ou (ii) igual 
ou acima do Preço de Exercício (“Strike”) respetivo ou se o Nível de Referência Final de pelo menos 
um dos Constituintes do Cabaz for, tal como especificado nas Condições Finais (i) abaixo ou (ii) 
igual ou abaixo do Preço de Exercício (“Strike”) respetivo, mas é necessário que nenhum 
Constituinte do Cabaz tenha estado, tal como especificado nas Condições Finais (i) abaixo ou (ii) 
igual ou abaixo da Barreira respetiva durante o período de vigência. 

b) Se o Nível de Referência Final de pelo menos um dos Constituintes do Cabaz estiver, tal como 
especificado nas Condições Finais (i) abaixo ou (ii) igual ou abaixo do Preço de Exercício (“Strike”) 
respetivo e pelo menos um dos Constituintes do Cabaz tenha estado, tal como especificado nas 
Condições Finais (i) abaixo ou (ii) igual ou abaixo da Barreira respetiva 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”) respetivo no vencimento da [Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note] 
[se aplicável, inserir outra denominação de comercialização], tem o pior desempenho de todos os 
Constituintes do Cabaz e, assim, os investidores participam à razão de 1:1 no desempenho deste 
Elemento do cabaz. 

Em troca de Pagamento do Cupão, os investidores arriscam uma possível perda de capital.] 

 

[Se o Valor Mobiliário for um Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note with Participation 
(Entrega Física) (Produto n.º 26), inserir:  

O [Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note] [se aplicável, inserir outra denominação de 
comercialização] com participação está associado ao desempenho dos Constituintes do Cabaz. O 
funcionamento deste [Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note with Participation] [se aplicável, 
inserir outra denominação de comercialização] depende de duas características fundamentais: 

1. Pagamentos do Cupão 
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A [Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note] [se aplicável, inserir outra denominação de 
comercialização], tal como especificado nas Condições Finais, pode ser de taxa fixa e paga um Cupão 
fixo na Data de Pagamento de Cupão ou nas Datas de Pagamento de Cupão ou pode ser variável e os 
investidores receberão pagamentos variáveis do Cupão em cada Data de Pagamento de Cupão ou em 
cada uma das Datas de Pagamento de Cupão durante o período de vigência. O montante destes 
pagamentos variáveis dos Juros do Cupão depende do desempenho de uma taxa de referência, 
adicionando, ou, conforme o caso, subtraindo, uma margem igual a uma percentagem predeterminada, 
se tal for especificado nas Condições Finais. 

Se especificado nas Condições Finais, o Cupão será, porém um mínimo do Cupão Mínimo. 

2. Reembolso na data de vencimento 

a) Se nenhum dos Constituintes do Cabaz tiver estado, tal como especificado nas Condições Finais 
(i) abaixo ou (ii) igual ou abaixo da respetiva 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 Valor Nominal. 

b) Se o Nível de Referência Final de todos os Constituintes do Cabaz estiver, tal como especificado 
nas Condições Finais (i) acima ou (ii) igual ou acima do respetivo Preço de Exercício (“Strike”), mas, 
pelo menos, um Constituinte do Cabaz tiver estado, tal como especificado nas Condições Finais (i) 
abaixo ou (ii) igual ou abaixo da respetiva Barreira pelo menos uma vez durante o período de 
vigência, os investidores recebem o Valor Nominal. 

c) Se o Nível de Referência Final de um Elemento do Cabaz estiver, tal como especificado nas 
Condições Finais (i) abaixo ou (ii) igual ou abaixo do respetivo Preço de Exercício (“Strike”) e, pelo 
menos, um Constituinte do Cabaz tenha estado, tal como especificado nas Condições finais, ou (i) 
abaixo ou (ii) igual ou abaixo da respetiva 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 respetivo Preço de Exercício (“Strike”) na data de vencimento da [Barrier Reverse Convertible 
Worst of Basket Note] [se aplicável, inserir outra denominação de comercialização], apresenta o 
pior desempenho de todos os Constituintes do Cabaz, ou recebem os ativos 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 Constiuinte do Cabaz. Os 
montantes fracionados 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] [se aplicável, inserir outra denominação de comercialização] 

Os investidores arriscam uma possível perda de capital em troca de Pagamentos de Cupão.] 

 

[Se o Valor Mobiliário for um Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note with Participation 
(Liquidação em Espécie) (Produto n.º 27), inserir:  

A [Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note with Participation] [se aplicável, inserir outra 
denominação de comercialização] está associado ao desempenho dos Constituintes do Cabaz.. O 
funcionamento desta [Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note with Participation] [se aplicável, 
inserir outra denominação de comercialização] depende de duas características fundamentais: 

1. Pagamentos do Cupão 

A [Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note with Participation] [se aplicável, inserir outra 
denominação de comercialização] é, tal como especificado nas Condições Finais, ou de taxa fixa e 
paga um Cupão fixo na Datade Pagamento de Cupão ou nas Datas de Pagamento de Cupão ou é de 
taxa variável e os investidores recebem Pagamentos do Cupão variáveis em cada Data de Pagamento 
de Cupão ou em cada uma das Datas de Pagamento de Cupão durante o período de vigência. O valor 
destes Pagamentos de Cupão variáveis depende do desempenho de uma Taxa de Referência, mais, 
ou, conforme o caso, menos uma Margem igual a uma percentagem pré-determinada, se especificado 
nas Condições Finais. 

Se especificado nas Condições Finais, o Cupão será, contudo, um mínimo do Cupão Mínimo. 

2. Reembolso na maturidade 

a) Se nenhum dos Constituintes do Cabaz tiver sido, tal como especificado nas Condições Finais (i) 
abaixo ou (ii) igual ou abaixo da respetiva 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 Valor Nominal. 

b) Se o Nível de Referência Final de todos os Constituintes do Cabaz for, tal como especificado nas 
Condições Finais (i) acima ou (ii) igual ou acima do respetivo Preço de Exercício (“Strike”), mas, 
pelo menos, um Constituinte do Cabaz tenha sido, tal como especificado nas Condições Finais (i) 
abaixo ou (ii) igual ou abaixo da respetiva Barreira, pelo menos uma vez, durante o período de 
vigência, os investidores recebem o Valor Nominal. 

c) Se o Nível de Referência Final de um Elemento do Cabaz estiver, tal como especificado nas 
Condições Finais (i) abaixo ou (ii) igual ou abaixo do respetivo Preço de Exercício (“Strike”) e, pelo 
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menos, um Constituinte do Cabaz tiver estado, tal como especificado nas Condições Finais 
aplicáveis, ou (i) abaixo ou (ii) igual ou abaixo da respetiva 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 Constituinte do Cabaz que, com base no respetivo 
Preço de Exercício (“Strike”) na data de vencimento da Barrier Reverse Convertible Worst of Basket 
Note with Participation] [se aplicável, inserir outra denominação de comercialização], 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.]  

 

[Se o Valor Mobiliário for um Barrier Pro Reverse Convertible Worst of Basket Note (Entrega Física) 
(Produto n.º 28), inserir:  

O [Barrier Pro Reverse Convertible Worst of Basket Note] [se aplicável, inserir outra denominação de 
comercialização] está associado ao desempenho dos Constituintes do Cabaz. O funcionamento deste 
[Barrier Pro Reverse Convertible Worst of Basket Note] [se aplicável, inserir outra denominação de 
comercialização] resulta das [duas] [seguintes] características essenciais: 

1. Pagamentos do Cupão 

O [Barrier Pro Reverse Convertible Worst of Basket Note] [se aplicável, inserir outra denominação de 
comercialização], tal como especificado nas Condições Finais aplicáveis, pode ser de taxa fixa e paga 
um Cupão fixo na Data de Pagamento de Cupão ou nas Datas de Pagamento de Cupão ou é de taxa 
variável e os investidores receberão Pagamentos do Cupão variáveis em cada Data de Pagamento de 
Cupão ou em cada uma das Datas de Pagamento de Cupão durante o período de vigência. O montante 
destes pagamentos variáveis do Cupão depende do desempenho de uma Taxa de Referência, 
adicionando, ou, conforme o caso, subtraindo uma Margem igual a uma percentagem predeterminada, 
caso seja especificado nas Condições Finais  

Se especificado nas Condições Finais s aplicáveis, o Cupão será, porém, um mínimo do Cupão mínimo. 

[2. Reembolso antecipado 

Se as Condições Finais especificarem a possibilidade de reembolso antecipado, será feito um controlo 
a esta [Barrier Pro Reverse Convertible Worst of Basket Note] [se aplicável, inserir outra denominação 
de comercialização] a cada Data de Observação para verificar se a cotação ou nível de cada 
Constituinte do Cabaz for, tal como especificado nas Condições Finais aplicáveis, ou (i) acima ou (ii) ou 
igual ou acima do Limiar de Reembolso respetivo. Se estiver, o [Barrier Pro Reverse Convertible Worst 
of Basket Note] [se aplicável, inserir outra denominação de comercialização] será resgatado 
antecipadamente pelo valor do Valor Nominal. 

3. Reembolso na maturidade, sujeito a reembolso antecipado se tal estiver especificado nas Condições 
Finais] 

[2. Reembolso na maturidade] 

a) Na Data de Liquidação, os investidores receberão o Valor Nominal se o Nível de Referência Final 
de cada Constituinte do Cabaz for, tal como especificado nas Condições Finais (i) acima ou (ii) ou 
igual ou acima do Preço de Exercício (“Strike”) respetivo ou se o Nível de Referência Final de pelo 
menos um dos Constituintes do Cabaz estiver, tal como especificado nas Condições Finais 
aplicáveis (i) abaixo ou (ii) igual ou abaixo do Preço de Exercício (“Strike”) respetivo, mas é 
necessário que nenhum Constituinte do Cabaz do Cabaz tenha estado, tal como especificado nas 
Condições Finais aplicáveis (i) abaixo ou (ii) igual ou abaixo da Barreira respetiva, em qualquer 
momento, durante o Período de Observação. 

b) Se o Nível de Referência Final de pelo menos um dos Constituintes do Cabaz for, tal como 
especificado nas Condições Finais aplicáveis (i) abaixo ou (ii) igual ou abaixo do Preço de Exercício 
(“Strike”) respetivo e pelo menos um dos Constituintes do Cabaz tiver estado, tal como especificado 
nas Condições Finais aplicáveis (i) abaixo ou (ii) igual ou abaixo da Barreira respetiva 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”) respetivo no 
vencimento da [Barrier Pro Reverse Convertible Worst of Basket Note] [se aplicável, inserir outra 
denominação de comercialização], tem o pior desempenho de todos os Constituintes do Cabaz ou 
poderá receber os ativos 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 fracionais 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 [se aplicável, inserir outra 
denominação de comercialização]. 

Em troca do Pagamento do Cupão, os investidores arriscam uma possível perda de capital.] 

 

[Se o Valor Mobiliário for um Barrier Pro Reverse Convertible Worst of Basket Note (Liquidação em 
Espécie) (Produto n.º 29), inserir:  
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A [Barrier Pro Reverse Convertible Worst of Basket Note] [se aplicável, inserir outra denominação de 
comercialização] está associado ao desempenho dos Constituintes do Cabaz. O funcionamento deste 
[Barrier Pro Reverse Convertible Worst of Basket Note] [se aplicável, inserir outra denominação de 
comercialização]resulta de [duas] [das seguintes [características] essenciais]: 

1. Pagamentos do Cupão 

Esta [Barrier Pro Reverse Convertible Worst of Basket Note] [se aplicável, inserir outra denominação 
de comercialização], tal como especificado nas Condições Finais, pode ser de taxa fixa e paga um 
Cupão fixo na Data de Pagamento de Cupão ou nas Datas de Pagamento de Cupão ou é de taxa 
variável e os investidores receberão Pagamentos do Cupão variáveis em cada Data de Pagamento de 
Cupão ou em cada uma das Datas de Pagamento de Cupão durante o período de vigência. O montante 
destes pagamentos variáveis do Cupão depende do desempenho de uma Taxa de Referência, 
adicionando, ou, conforme o caso, subtraindo uma Margem igual a uma percentagem predeterminada, 
caso seja especificado nas Condições Finais. 

Se especificado nas Condições Finais, o Cupão será, porém, um mínimo do Cupão mínimo. 

[2. Reembolso antecipado 

Se as Condições Finais especificarem a possibilidade de reembolso antecipado, será feito um controlo 
a esta [Barrier Pro Reverse Convertible Worst of Basket Note] [se aplicável, inserir outra denominação 
de comercialização] a cada Data de Observação para verificar se a cotação ou nível de cada 
Constituinte do Cabaz se encontra, tal como especificado nas Condições Finais aplicáveis, ou (i) acima 
ou (ii) igual ou acima do Limiar de Reembolso respetivo. Se estiver, a [Barrier Pro Reverse Convertible 
Worst of Basket Note] [se aplicável, inserir outra denominação de comercialização]será resgatada 
antecipadamente pelo valor do Valor Nominal. 

3. Reembolso na maturidade, sujeito a reembolso antecipado se tal estiver especificado nas Condições 
Finais] 

[2. Reembolso na maturidade] 

a) Na Data de Liquidação, os investidores receberão o Valor Nominal se o Nível de Referência Final 
de cada Constituinte do Cabaz for, tal como especificado nas Condições Finais (i) acima ou (ii) igual 
ou acima do Preço de Exercício (“Strike”) respetivo ou se o Nível de Referência Final de pelo menos 
um dos Constituintes do Cabaz for, tal como determinado nas Condições Finais (i) abaixo ou (ii) 
igual ou abaixo do Preço de Exercício (“Strike”) respetivo, mas é necessário que nenhum 
Constituinte do Cabaz do Cabaz tenha estado, tal como especificado nas Condições Finais 
aplicáveis, ou (i) abaixo ou (ii) igual ou abaixo da Barreira respetiva, em qualquer momento, durante 
o Período de Observação. 

b) Se o Nível de Referência Final de pelo menos um dos Constituintes do Cabaz for, tal como 
especificado nas Condições Finais (i) abaixo ou (ii) igual ou abaixo do Preço de Exercício (“Strike”) 
respetivo e pelo menos um dos Constituintes do Cabaz tiver estado, tal como especificado nas 
Condições Finais (i) abaixo ou (ii) igual ou abaixo da Barreira respetiva pelo menos uma vez durante 
o Período de Observação, os investidores poderão receber, com base no Multiplicador, um 
Montante em Numerário igual ao Nível de Referência Final do Constituinte do Cabaz que, baseado 
no Preço de Exercício (“Strike”) no vencimento daa [Barrier Pro Reverse Convertible Worst of 
Basket Note] [se aplicável, inserir outra denominação de comercialização], tem o pior desempenho 
de todos os Constituintes do Cabaz participam à razão de 1:1 no desempenho deste Constituinte 
do Cabaz.  

Em troca do Pagamento do Cupão, os investidores arriscam uma possível perda de capital.] 

 

[Se o Valor Mobiliário for um Easy Reverse Convertible Worst of Basket Note (Entrega Física) 
(Produto n.º 30), inserir:  

A [Easy Reverse Convertible Worst of Basket Note] [se aplicável, inserir outra denominação de 
comercialização] está associado ao desempenho dos Constituintes do Cabaz. O funcionamento deste 
[Easy Reverse Convertible Worst of Basket Note] [se aplicável, inserir outra denominação de 
comercialização] resulta das [duas] [seguintes] características essenciais: 

1. Pagamentos do Cupão 

Esta [Easy Reverse Convertible Worst of Basket Note] [se aplicável, inserir outra denominação de 
comercialização], tal como especificado nas Condições Finais, pode ser de taxa fixa e paga um Cupão 
fixo na Data de Pagamento de Cupão ou nas Datas de Pagamento de Cupão ou é de taxa variável e 
os investidores receberão Pagamentos do Cupão variáveis em cada Data de Pagamento de Cupão ou 
em cada uma das Datas de Pagamento de Cupão durante o período de vigência. O montante destes 
pagamentos variáveis do Cupão depende do desempenho de uma Taxa de Referência, adicionando, 
ou, conforme o caso, subtraindo uma Margem igual a uma percentagem predeterminada, caso seja 
especificado nas Condições Finais.  

Se especificado nas Condições Finais, o Cupão será, porém, um mínimo do Cupão mínimo. 

[2. Reembolso antecipado 
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Se as Condições Finais especificarem a possibilidade de reembolso antecipado, será feito um controlo 
a esta [Easy Reverse Convertible Worst of Basket Note] [se aplicável, inserir outra denominação de 
comercialização] a cada Data de Observação para verificar se a cotação ou nível de cada Constituinte 
do Cabaz se encontra, tal como especificado nas Condições Finais, ou (i) acima ou (ii) igual ou acima 
do Limiar de Reembolso respetivo. Se estiver, a [Easy Reverse Convertible Worst of Basket Note] [se 
aplicável, inserir outra denominação de comercialização] será resgatada antecipadamente pelo valor 
do Valor Nominal. 

3. Reembolso na maturidade, sujeito a reembolso antecipado se tal estiver especificado nas Condições 
Finais] 

[2. Reembolso na maturidade] 

a) Na Data de Liquidação, os investidores receberão o Valor Nominal se o Nível de Referência Final 
de cada Constituinte do Cabaz for, tal como especificado nas Condições Finais (i) acima ou (ii) igual 
ou da respetiva Barreira. 

b) Se o Nível de Referência Final de pelo menos um dos Constituintes do Cabaz estiver, tal como 
especificado nas Condições Finais (i) abaixo ou (ii) igual ou abaixo da respetiva Barreira, os 
investidores receberão, com base no Multiplicador, o Constituinte de Cabaz que, com base no Preço 
de Exercício (“Strike”) respetivo na maturidade da [Easy Reverse Convertible Worst of Basket Note] 
[se aplicável, inserir outra denominação de comercialização], tiver o pior desempenho de todos os 
Constituintes do Cabaz ou poderá receber os ativos 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 fracionais 
não são entregues, serão, sim, pagos na forma de um pagamento em Espécie correspondente na 
Moeda de Liquidação para cada [Easy Reverse Convertible Worst of Basket Note] [se aplicável, 
inserir outra denominação de comercialização]. 

Em troca do Pagamento do Cupão, os investidores arriscam uma possível perda de capital.] 

 

[Se o Valor Mobiliário for um Easy Reverse Convertible Worst of Basket Note (Liquidação em 
Espécie) (Produto n.º 31), inserir:  

A [Easy Reverse Convertible Worst of Basket Note] [se aplicável, inserir outra denominação de 
comercialização] está associado ao desempenho dos Constituintes do Cabaz. O funcionamento da 
[Easy Reverse Convertible Worst of Basket Note] [se aplicável, inserir outra denominação de 
comercialização] resulta das [duas] [seguintes] características essenciais: 

1. Pagamentos do Cupão 

Esta [Easy Reverse Convertible Worst of Basket Note] [se aplicável, inserir outra denominação de 
comercialização], tal como especificado nas Condições Finais, pode ser de taxa fixa e paga um Cupão 
fixo na Data de Pagamento de Cupão ou nas Datas de Pagamento de Cupão ou é de taxa variável e 
os investidores receberão Pagamentos do Cupão variáveis em cada Data de Pagamento de Cupão ou 
em cada uma das Datas de Pagamento de Cupão durante o período de vigência. O montante destes 
pagamentos variáveis do Cupão depende do desempenho de uma Taxa de Referência, adicionando, 
ou, conforme o caso, subtraindo uma Margem igual a uma percentagem predeterminada, caso seja 
especificado nas Condições Finais. 

Se especificado nas Condições Finais, o Cupão será, porém, um mínimo do Cupão mínimo. 

[2. Reembolso antecipado 

Se as Condições Finais especificarem a possibilidade de reembolso antecipado, será feito um controlo 
a esta [Easy Reverse Convertible Worst of Basket Note] [se aplicável, inserir outra denominação de 
comercialização] a cada Data de Observação para verificar se a cotação ou nível de cada Constituinte 
do Cabaz se encontra, tal como especificado nas Condições Finais aplicáveis, ou (i) acima ou (ii) igual 
ou acima do Limiar de Reembolso respetivo. Se estiver, a [Easy Reverse Convertible Worst of Basket 
Note] [se aplicável, inserir outra denominação de comercialização]será resgatada antecipadamente 
pelo valor do Valor Nominal. 

3. Reembolso na maturidade, sujeito a reembolso antecipado se tal estiver especificado nas Condições 
Finais] 

[2. Reembolso na maturidade] 

a) Na Data de Liquidação, os investidores receberão o Valor Nominal se o Nível de Referência Final 
de cada Constituinte do Cabaz estiver, tal como especificado nas Condições Finais (i) acima ou (ii) 
igual ou acima da respetiva Barreira. 

b) Se o Nível de Referência Final de pelo menos um dos Constituintes do Cabaz for, tal como 
especificado nas Condições Finais aplicáveis, ou (i) abaixo ou (ii) igual ou abaixo à respetiva 
Barreira, os investidores receberão, com base no Multiplicador, um Montante em Numerário 
equivalente ao Nível de Referência Final do Constituinte de Cabaz que, com base no Preço de 
Exercício (“Strike”) respetivo no vencimento da [Easy Reverse Convertible Worst of Basket Note] 
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[se aplicável, inserir outra denominação de comercialização], tenha o pior desempenho de todos os 
Constituintes do Cabaz ou poderá receber os ativos especificados como sendo o Montante de 
Entrega Física; assim os investidores participam à razão de 1:1 no desempenho deste Constituinte 
do Cabaz. 

Em troca do Pagamento do Cupão, os investidores arriscam uma possível perda de capital.] 

 

[Se o Valor Mobiliário for um Zero Coupon Note (produto n.º 32), inserir: 

A [Zero Coupon Note] [se aplicável, inserir outro nome comercial] é de capital 100% garantido na data 
de maturidade. Garantia do capital significa que o reembolso da [Zero Coupon Note] [se aplicável, 
inserir outro nome comercial] na maturidade é prometido ao Valor Nominal. O reembolso, que não terá 
lugar até à data de maturidade, não é garantido por terceiro, mas apenas assegurada pelo Emitente, 
pelo que está dependente da capacidade do Emitente para cumprir as suas obrigações de pagamento. 

A [Zero Coupon Note] [se aplicável, inserir outro nome comercial] é emitida com desconto no seu Valor 
Nominal e não incorrerá em juros.] 

 

[Se o Valor Mobiliário for um Step Up Note (produto n.º 33), inserir: 

A [Step up Note] [se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] possui uma proteção 
do capital de 100% na maturidade. Proteção de capital significa a promessa de que o reembolso na 
maturidade do [Step up Note] [se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] 
corresponderá ao Valor Nominal. O reembolso, que não ocorrerá até à maturidade, não é garantido por 
terceiro, sendo assegurado exclusivamente pelo Emitente e está por conseguinte dependente da 
capacidade do Emitente em cumprir as suas obrigações de pagamento. 

Durante o período de vigência, os investidores receberão Pagamentos de Cupão na Data de 
Pagamento de Cupão relevante.]  

 

[Se o Valor Mobiliário for um Step Up Note with Issuer Redemption Right (produto n.º 34), inserir: 

A [Step up Note with Issuer Redemption Right] [se aplicável, inserir denominação de comercialização 
diferente] possui uma proteção do capital de 100% na maturidade. Proteção de capital significa a 
promessa de que o reembolso na maturidade do [Step up Note with Issuer Redemption Right] [se 
aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] corresponderá ao Valor Nominal. O 
reembolso que não ocorrerá até à maturidade, não é garantido por um terceiro, mas é assegurado 
exclusivamente pelo Emitente e está por conseguinte dependente da capacidade do Emitente em 
cumprir as suas obrigações de pagamento. 

Este [Step up Note with Issuer Redemption Right] [se aplicável, inserir denominação de comercialização 
diferente] deverá ser reembolsado pelo Emitente antes da Data de Liquidação numa ou mais Datas de 
Pagamento de Cupão especificadas nas Condições Finais sem que quaisquer outras condições 
específicas tenham de ser preenchidas. O reembolso antecipado corresponderá ao Valor Nominal.  

Desde que [Step up Note with Issuer Redemption Right] [se aplicável, inserir denominação de 
comercialização diferente] não tenha sido reembolsado pelo Emitente, os investidores receberão 
pagamentos de cupão na(s) Data(s) do Pagamento do Cupão. O montante do Cupão aumenta durante 
a vigência e é especificado nas Condições Finais. Não serão feitos mais pagamentos de cupão depois 
do reembolso antecipado.]  

 

[Se o Valor Mobiliário for um Fixed Rate Interest Note (produto n.º 35), inserir: 

A [Fixed Rate Interest Note] [se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] tem uma 
proteção do capital de 100% na maturidade. Proteção de capital significa a promessa de que o 
reembolso na maturidade do [Fixed Rate Interest Note] [se aplicável, inserir denominação de 
comercialização diferente] corresponderá ao Valor Nominal. O reembolso, que não ocorrerá até à 
maturidade, não é garantido por um terceiro, sendo assegurado exclusivamente pelo Emitente e está 
por conseguinte dependente da capacidade do Emitente em cumprir as suas obrigações de pagamento. 

Durante o período de vigência, os investidores receberão Pagamentos de Cupão na Data de 
Pagamento de Cupão ou nas Datas de Pagamento de Cupão.]  

 

[Se o Valor Mobiliário for um Fixed Rate Interest Note with Issuer Redemption Right (produto n.º 
36), inserir: 

A [Fixed Rate Interest Note with Issuer Redemption Right] [se aplicável, inserir denominação de 
comercialização diferente] tem uma proteção do capital de 100% na maturidade. Proteção de capital 
significa a promessa de que o reembolso na maturidade do [Fixed Rate Interest Note with Issuer 
Redemption Right] [se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] corresponderá ao 
Valor Nominal. O reembolso que não ocorra até à maturidade, não é garantido por um terceiro, sendo 
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assegurado exclusivamente pelo Emitente e está por conseguinte dependente da capacidade do 
Emitente em cumprir as suas obrigações de pagamento. 

Este [Fixed Rate Interest Note with Issuer Redemption Right] [se aplicável, inserir denominação de 
comercialização diferente] poderá ser reembolsado antecipadamente pelo Emitente antes da Data de 
Liquidação numa ou mais Data(s) de Pagamento de Cupão especificadas nas Condições Finais, sem 
que quaisquer outras condições específicas tenham que ser preenchidas. O reembolso antecipado 
corresponderá ao Valor Nominal.  

Desde que [Fixed Rate Interest Note with Issuer Redemption Right] [se aplicável, inserir denominação 
de comercialização diferente] não tenha sido reembolsado pelo Emitente, os investidores receberão 
pagamentos de cupão na(s) Data(s) do Pagamento do Cupão.]  

 

[Se o Valor Mobiliário for uma Fixed Rate Interest Plus Note (produto n.º 37), inserir: 

A [Fixed Rate Interest Plus Note] [se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] tem 
uma proteção do capital de 100% na maturidade. Proteção de capital significa a promessa de que o 
reembolso na maturidade do [Note de Taxa de Juro Fixa Mais] [se aplicável, inserir denominação de 
comercialização diferente] corresponderá ao Valor Nominal. O reembolso, o qual não ocorrerá até à 
maturidade, não é garantido por um terceiro, é assegurado exclusivamente pelo Emitente e está por 
conseguinte dependente da capacidade do Emitente em cumprir as suas obrigações de pagamento. 
Durante o período de vigência, os investidores receberão Pagamentos de Cupão na Data de 
Pagamento de Cupão relevante.  

[Se o Valor Mobiliário pagar um Conditional Coupon ou um Memory Coupon inserir a descrição do 
cupão relevante a partir das informações supra. De outra forma, inserir o seguinte: 

Durante o período de vigência, os investidores receberão Pagamentos de Cupão na Data de 
Pagamento de Cupão relevante.  

O nível do Cupão será, pelo menos, igual ao Cupão Mínimo. O Cupão poderá aumentar para Cupão 
Bónus se o Ativo Subjacente, tal como especificado nas Condições Finais, estiver, ou (i) acima ou (ii) 
acima ou igual ao Limiar do Cupão Bónus anteriormente ao início do Período de Cupão. Os investidores 
não irão participar em qualquer aumento adicional.] 

 

[Se o Valor Mobiliário for uma Fixed Interest Rate Plus Note with Coupon Observation Date 
(produto n.º 38), inserir: 

A [Fixed Interest Rate Plus Note with Coupon Observation Date] [se aplicável, inserir denominação de 
comercialização diferente] tem uma proteção do capital de 100% na maturidade. Proteção de capital 
significa a promessa de que o reembolso na maturidade do [Fixed Interest Rate Plus Note with Coupon 
Observation Date] [se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] corresponderá ao 
Valor Nominal. O reembolso, o qual não ocorrerá até à maturidade, não é garantido por um terceiro, é 
assegurado exclusivamente pelo Emitente e está por conseguinte dependente da capacidade do 
Emitente em cumprir as suas obrigações de pagamento. Durante o período de vigência, os investidores 
receberão Pagamentos de Cupão na Data de Pagamento de Cupão relevante.  

O nível do Cupão será, pelo menos, igual ao Cupão Mínimo. O Cupão poderá aumentar para Cupão 
Bónus se o Ativo Subjacente, tal como especificado nas Condições Finais, estiver, ou (i) acima ou (ii) 
acima ou igual ao Limiar do Cupão Bónus na Data de Observação do Cupão. Os investidores não irão 
participar em qualquer aumento adicional. 

Como compensação por limitarem o seu pagamento ao Cupão Bónus, os investidores recebem um 
cupão no montante do Cupão Mínimo, ainda que o Ativo Subjacente seja inferior ao mesmo.] 

 

[Se o Valor Mobiliário for uma Fixed Coupon Note with Conditional Bonus Coupon (produto n.º 39), 
inserir: 

A [Fixed Coupon Note with Conditional Bonus Coupon] [se aplicável, inserir denominação de 
comercialização diferente] tem uma proteção do capital de 100% na maturidade. Proteção de capital 
significa a promessa de que o reembolso na maturidade do [Fixed Coupon Note with Conditional Bonus 
Coupon] [se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] corresponderá ao Valor 
Nominal. O reembolso, o qual não ocorrerá até à maturidade, não é garantido por um terceiro, é 
assegurado exclusivamente pelo Emitente e está por conseguinte dependente da capacidade do 
Emitente em cumprir as suas obrigações de pagamento. 

Durante o período de vigência, os investidores receberão Pagamentos de Cupão na Data de 
Pagamento de Cupão relevante.  

Os Pagamentos do Cupão para a [Fixed Coupon Note with Conditional Bonus Coupon] [se aplicável, 
inserir outra denominação de comercialização] têm uma componente condicional e uma componente 
fixa (conforme especificado nas Condições Finais). 
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Na compoente fixa do Pagamento do Cupão, a [Fixed Coupon Note with Conditional Bonus Coupon] 
[se aplicável, inserir outra denominação de comercialização] paga o Montante do Cupão em cada Data 
de Pagamento do Cupão. 

Na componente condiciona, o Bónus do Cupão será pago se o Ativo Subjacente, conforme especificado 
nas Condições Finais, ou (i) acima ou (ii) igual ou acima ou (iii) abaixo ou (iv) igual ou abaixo do Limiar 
do Cupão Bónus.] 

_________________________________________________________________________________ 

[Se o Valor Mobiliário for uma Fixed Coupon Note with Conditional Bonus Coupon CSSF (produto 
n.º 40), inserir: 

A [Fixed Coupon Note with Conditional Bonus Coupon CSSF] [se aplicável inserir outro nome 
commercial] é de capital 100% garantido na data de maturidade. Garantia do capital significa que o 
reembolso da [Fixed Coupon Note with Conditional Bonus Coupon CSSF] [se aplicável, inserir outro 
nome comercial] na data de maturidade é prometido ao Valor Nominal. O reembolso, que não terá lugar 
até à data de maturidade, não é garantido por terceiro, mas apenas assegurado pel Emitente, pelo que 
se encontra dependente da capacidade do Emitente para cumprir as suas obrigações de pagamento. 
Durante a duração, os investidores recebem pagamentos do cupão nas Datas de Pagamento de Cupão 
relevantes. 

O cupão para a [Fixed Coupon Note with Conditional Bonus Coupon CSSF] [se aplicável inserir outro 
nome commercial] é composto por (i) uma componente fixa (sendo o Montante do Cupão) e (ii) uma 
componente condicional (sendo o Bónus do Cupão). 

Relativamente à componente fixa do cupão, a [Fixed Coupon Note with Conditional Bonus Coupon 
CSSF] [se aplicável inserir outro nome commercial] paga o Montante do Cupão em cada Data de 
Pagamento do Cupão. 

Relativamente à componente condicional do cupão, o Bónus do Cupão será pago se o Ativo Subjacente 
na Data de Determinação do Bónus do Cupão ou na Data de Determinação do Cupão (conforme 
especificado nas Condições Finais) relevantes for (i) superior ou (ii) igual ou superior ou (iii) inferior ou 
(iv) igual ou inferior (conforme especificado nas Condições Finais) ao Limiar do Bónus do Cupão.] 

_________________________________________________________________________________ 

[Se o Valor Mobiliário for uma Fix to Floating Note (produto n.º 41), inserir: 

A [Fix to Floating Note] [se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] tem uma 
proteção do capital de 100% na maturidade. Proteção de capital significa a promessa de que o 
reembolso na maturidade do [Fix to Floating Note] [se aplicável, inserir denominação de 
comercialização diferente] corresponderá ao Valor Nominal. O reembolso, o qual não ocorrerá até à 
maturidade, não é garantido por um terceiro, mas é assegurado exclusivamente pelo Emitente e está 
por conseguinte dependente da capacidade do Emitente em cumprir as suas obrigações de pagamento.  

Durante o período de vigência, os investidores receberão Pagamentos de Cupão na Data de 
Pagamento de Cupão relevante. A [Fix to Floating Note] [se aplicável, inserir outra denominação de 
comercialização] tem um Cupão fixo durante um determinado número de Períodos de Cupão 
especificados nas Condições Finais. Nos Períodos de Cupão subsequentes, o Cupão está dependente 
do desempenho do Ativo Subjacente e, se aplicável, é calculado usando um Fator de Multiplicação 
predeterminado e, se aplicável, acrescido ou, conforme o caso, deduzido de uma Margem igual a pontos 
percentuais predeterminados, se especificado nas Condições Finais, e está limitado ao Cupão Máximo, 
se especificado nas Condições Finais. Se especificado nas Condições Finais, o Cupão é, contudo, um 
mínimo do Cupão Mínimo.] 

_________________________________________________________________________________ 

[Se o Valor Mobiliário for uma Fix to Floating Pure Note (produto n.º 42), inserir: 

A [Note Pura Fixa a Variável] [se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] possui 
uma proteção do capital de 100% na maturidade. Proteção de capital significa a promessa de que o 
reembolso na maturidade do [Note Pura Fixa a Variável] [se aplicável, inserir denominação de 
comercialização diferente] será o Valor Nominal. O reembolso que não ocorra até à maturidade, 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. 

Durante o período de vigência, os investidores receberão Pagamentos de Cupão na Data de 
Pagamento de Cupão relevante. O nível do Cupão está dependente do desempenho do Ativo 
Subjacente e, se aplicável, é calculado usando um Fator de Multiplicação predeterminado e se aplicável 
acrescido ou, conforme o caso, deduzido de uma Margem igual a pontos percentuais predeterminados.]] 

 
______________________________________________________________________________ 

[Se o Valor Mobiliário for uma Fix to Floating Pure Note with Minimum and Maximum Amount 
(produto nº. 43), inserir: 
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A [Fix to Floating Pure Note with Minimum and Maximum Amount] [se aplicável, inserir denominação de 
comercialização diferente] tem uma proteção do capital de 100% na maturidade. Proteção de capital 
significa a promessa de que o reembolso na maturidade do [Fix to Floating Pure Note with Minimum 
and Maximum Amount] [se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] corresponderá 
ao Valor Nominal. O reembolso, que não ocorrerá até à maturidade, não é garantido por um terceiro, 
mas é assegurado exclusivamente pelo Emitente e está por conseguinte dependente da capacidade do 
Emitente em cumprir as suas obrigações de pagamento. 

Durante o período de vigência os investidores recebem o Pagamento de Cupão na Data de Pagamento 
de Cupão respetiva. O nível do Cupão depende do desempenho do Ativo Subjacente e, se aplicável, é 
calculado usando um Fator de Multiplicação predeterminado. O Cupão será entre o Cupão Mínimo e o 
Cupão Máximo.] 

_________________________________________________________________________________ 

[Se o Valor Mobiliário for um Fix to Floating Note with Lock-In Minimum Coupon (produto n.º 44), 
inserir: 

O [Fix to Floating Note with Lock-In Minimum Coupon] [se aplicável, inserir outro nome de 
comercialização] tem garantia de 100% do capital na maturidade. A Garantia de Capital siginifica que o 
reembolso da [Fix to Floating Note with Lock-In Minimum Coupon] [se aplicável, inserir outro nome de 
comercialização] na maturidade é prometida ao Valor Nominal. O reembolso, o qual não ocorrerá até à 
maturidade, não é garantido por um terceiro, mas apenas assegurado pelo Emitente e está por isso 
dependente da capacidade do Emitente de cumprir com as suas obrigações de pagamento. 

Durante o período de vigência o investidores recebem Pagamentos de Cupão na Data de Pagamento 
de Cupão relevante. Se especificado nas Condições Finais, um [Fix to Floating Note with Lock-In 
Minimum Coupon] [se aplicável, inserir outra denominação de comercialização] tem um Cupão fixo por 
um período determinado de Períodos de Cupão especificados nas Condições Finais. Nos Períodos de 
Cupão subsequentes, ou conforme o caso e tal como especificado nas Condições Finais, em todos os 
Períodos de Cupão, os investidores recebem Pagamentos variáveis do Cupão em cada Data de 
Pagamento do Cupão ou em cada uma das Datas de Pagamento do Cupão. 

O montante destes pagamentos de cupões variáveis é dependente da performance do Ativo 
Subjacente, e determinado antes do respetivo Período de Cupão na Data de Determinação de Juros e, 
se aplicável, é calculado usando um Fator de Multiplicação, se especificado nas Condições Finais e se 
aplicável, acrescido ou, conforme o caso, deduzido de uma Margem igual a pontos percentuais 
predeterminados, se especificado nas Condições Finais, e é limitado ao Cupão Máximo, se especificado 
nas Condições Finais. O Cupão está, contudo, sujeito ao mínimo do Cupão Mínimo. 

Se na Data de Determinação do Cupão o nível do Cupão variável do respetivo Período de Cupão estiver 
acima do Cupão Mínimo, o Cupão para os Períodos de Cupão a seguir será pelo menos igual ao maior 
dos dois valores. Se numa Data subsequente de Determinação do Cupão, o nível do Cupão variável 
para o respetivo Período de Cupão estiver acima do Cupão que exceder o Cupão Mínimo, o Cupão dos 
Períodos de Cupão a seguir será pelo menos igual ao maior desses dois valores.] 

 

[Se o Valor Mobiliário for uma Money Market Note Fixa a Variável (produto nº. 45), inserir: 

A [Money Market Note Fixa a Variável] [se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] 
tem uma proteção do capital de 100% na maturidade. Proteção de capital significa a promessa de que 
o reembolso na maturidade do [Money Market Note Fixa a Variável] [se aplicável, inserir denominação 
de comercialização diferente] corresponderá ao Valor Nominal. O reembolso que não ocorra até à 
maturidade, não é garantido por um terceiro, é assegurado exclusivamente pelo Emitente e está por 
conseguinte dependente da capacidade do Emitente em cumprir as suas obrigações de pagamento. 
Durante o período de vigência os investidores recebem o Pagamento de Cupão na Data de Pagamento 
de Cupão relevante. O nível do Cupão corresponde ao múltiplo do Ativo Subjacente especificado nas 
Condições Finais. Contudo, o Cupão determinado na respetiva Data de Pagamento de Cupão está 
limitado ao Cupão Máximo. Os investidores não participariam em qualquer aumento futuro.]  

 

[Se o Valor Mobiliário for uma Floater Note (produto nº 46), inserir: 

A [Note variável] [se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] possui uma proteção 
do capital de 100% na maturidade. Proteção de capital significa a promessa de que o reembolso na 
maturidade do [Note variável] [se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] 
corresponderá ao Valor Nominal. O reembolso, o qual não ocorrerá até à maturidade, não é garantido 
por um terceiro, é assegurado exclusivamente pelo Emitente e está por conseguinte dependente da 
capacidade do Emitente em cumprir as suas obrigações de pagamento. 

Durante o período de vigência os investidores recebem o Pagamento de Cupão na Data de Pagamento 
de Cupão relevante. O nível do Cupão depende do valor, cotação ou, consoante o caso, do nível do 
Ativo Subjacente na Data de Observação respeitante e é calculada com base num fator de multiplicação 
pré-determinado. O Cupão situar-se-á entre um Cupão Mínimo e um Cupão Máximo. Isto significa que 
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a participação em qualquer desenvolvimento positivo do Ativo Subjacente na Data de Observação é 
limitada ao Cupão Máximo.] 

 

[Se o Valor Mobiliário for uma Leveraged Floater Note (produto no. 47), inserir: 

A [Leveraged Floater Note] [se aplicável, inserir outra designação de marketing] tem 100% capital 
garantido na maturidade. A proteção de capital significa que o reembolso da [Leveraged Floater Note] 
[se aplicável, inserir outra designação de marketing] na maturidade é prometido ao Valor Nominal. O 
reembolso, o qual não ocorrerá até à maturidade, não é garantido por um terceiro, mas apenas 
assegurado pelo Emitente e é por isso dependente da capacidade do Emitente cumprir com as suas 
obrigações de pagamento. 

O Pagamento de Cupão para a [Leveraged Floater Note] [se aplicável, inserir outra denominação de 
comercialização ] ou é Condicional ou Fixo (conforme especificado Condições Finais). 

Se o Pagamento de Cupão for Fixo, a [Leveraged Floater Note] [se aplicável, inserir outra denominação 
de comercialização ] paga o Montante de Cupão na Data de Pagamento de Cupão relevante. 

Se o Pagamento de Cupão for condicional, o Montante de Cupão é igual ao produto de (A) ao produto 
de (i) a cotação ou, conforme aplicável, o nível do Subjacente na Data de Determinação de Cupão 
relevante e (ii) o Leverage (desde que o produto de (i) e (ii) esteja sujeito a um máximo do Cap da 
Taxa), (B) o Valor Nominal, e (C) uma a fração baseada no número de dias de calendário no Período 
de Cupão relevante e o número de dias de calendário no ano relevante.] 

 

[Se o Valor Mobiliário for uma Inflation Indexed Note (produto nº 48), inserir: 

A [Inflation Indexed Note] [se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] tem uma 
proteção do capital de 100% na maturidade. Proteção de capital significa a promessa de que o 
reembolso do [Inflation Indexed Note] [se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] 
na maturidade corresponderá ao Valor Nominal. O reembolso, o qual não ocorrerá até à maturidade, 
não é garantido por um terceiro, mas é assegurado exclusivamente pelo Emitente e está por 
conseguinte dependente da capacidade do Emitente em cumprir as suas obrigações de pagamento.  

Durante o período de vigência os investidores recebem os Pagamentos do Cupão na Data de 
Pagamento de Cupão relevante. O nível do Cupão na primeira Data de Pagamento de Cupão é ou, 
confirme especificado nas Condições Finais, determinado previamente à emissão ou consoante a 
cotação ou, consoante o caso, do nível do Ativo Subjacente (Nível de Referência) na Data de 
Determinação do Cupão.  

O nível do Cupão na primeira Data de Pagamento do Cupão, se não especificado para ser determiando 
antes da emissão, e, em Datas de Pagamento do Cupão, depende da cotação ou, consoante o caso, 
do nível do Ativo Subjacente (Nível de Referência) na Data de Determinação do Cupão, é calculado 
com base na multiplicação do desempenho com um Fator de Participação pré-definido, se aplicável, 
mais ou menos a Margem de uma percentagem especificada nas Condições Finais, se especificado 
nas Condições Finais, e é igual a um máximo do Cupão Máximo se tal for especificado nas Condições 
Finais.se especificado nas Condições Finais, o Cupão será, no entanto, um mínimo do Cupão Mínimo.] 

 

[Se o Valor Mobiliário for um Coupon Lock In Note (produto nº 49), inserir: 

A [Coupon Lock In Note] [se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] tem uma 
proteção do capital de 100% na maturidade. Proteção de capital significa a promessa de que o 
reembolso na maturidade do [Coupon Lock In Note] [se aplicável, inserir denominação de 
comercialização diferente] corresponderá o Valor Nominal. O reembolso, o qual não ocorrerá até à 
maturidade, não é garantido por um terceiro, mas é assegurado exclusivamente pelo Emitente e está 
por conseguinte dependente da capacidade do Emitente em cumprir as suas obrigações de pagamento. 

Durante o período de vigência os investidores recebem os Pagamentos do Cupão na Data de 
Pagamento de Cupão respetiva.  

O nível do Cupão corresponde ao múltiplo especificado nas Condições Finais de uma cotação ou, 
consoante o caso, do nível do Ativo Subjacente determinado um certo de número de Dias Úteis antes 
do respetivo Período de Cupão tal como especificado nas Condições Finais, mas pelo menos o Cupão 
Mínimo. Se o Cupão calculado para um Período de Cupão, tal como especificado nas Condições Finais, 
ou (i) maior ou (ii) maior ou igual à percentagem especificado nas Condições Finais, o Cupão para este 
e todos os Períodos de Cupões subsequentes será igual à percentagem também especificado nas 
Condições Finais. Os investidores não participariam em qualquer aumento futuro.] 

 

[Se o Valor Mobiliário for um Lock In Note (produto nº 50), inserir:  
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O [Lock In Note] [se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] está associado ao 
desempenho do Ativo Subjacente. O funcionamento deste produto resulta das três seguintes 
características essenciais: 

1. Pagamentos do Cupão 

O Pagamento de Cupão será, sujeito à ocurrência de um Evento Lock In, condicional. 

As Condições Finais especificam se o pagamento de um Pagamento de Cupão em falta será feito numa 
Data de Pagamento de Cupão posterior, se a condição de cupão não ocorrer durante um Período de 
Observação de Cupão, desde que a condição de cupão não ocorra durante o respetivo Período de 
Observação de Cupão. Se o Pagamento de Cupão for condicional e 

a) Se o Ativo Subjacente fechar, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) acima ou 
(ii) igual ou acima do Limiar de Cupão em pelo menos um dia durante o respetivo Período 
de Observação de Cupão, os investidores receberão o Montante de Cupão (Pagamento de 
Cupão) na data de Pagamento de Cupão seguinte. 

 
b) Se o Ativo Subjacente não fechar, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) acima 

ou (ii) igual ou acima do Limiar de Cupão em nenhum ponto durante o respetivo Período de 
Observação de Cupão, não será feito qualquer Pagamento de Cupão na Data de Pagamento 
de Cupão seguinte. Se especificado nas Condições Finais, o Pagamento de Cupão será feito 
numa data posterior ou numa Data de Pagamento de Cupão posterior, se o Ativo Subjacente 
fechar, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) acima ou (ii) igual ou acima do 
Limiar de Cupão em pelo menos um dia num Periodo de Observação de Cupão posterior. Se 
o Ativo Subjacente não fechar, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) acima ou 
(ii) igual ou acima do Limiar de Cupão em pelo menos um dia num Período de Observação 
de Cupão posterior, não serão feitos quaisquer Pagamentos de Cupão ao abrigo do [Lock In 
Note][se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] .  
 

Se em um dos Períodos de Observação de Cupão ocorrer um Evento Lock In, será efetuado um 
pagamento de juros incondicional no Pagamento do Cupão após o Período de Observação de Cupão 
e o [Lock In Note] [se aplicável, inserir outra denominação de comercialização] pagará o Montante do 
Cupão nas Datas de Pagamento de Cupão. 
 
2. Evento Lock In 
Se o Ativo Subjacente fechar, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) acima ou (ii) igual 
ou acima do Limiar de Lock In relevante em uma das Datas de Observação (Evento Lock In), o [Lock 
In Certificate] [se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] será reembolsado ao 
Nível de Referência Especificado na Data de Liquidação. 
 
Em acréscimo, com a ocorrência de um Evento Lock In, será feito um pagamento incondicional e o 
[Lock In Certificate] [se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] paga o Montante 
de Cupãoi nas Datas de Pagamento de Cupão. 
 
3. Reembolso na maturidade 
Se não ocorrer um Evento Lock In, os investidores receberão um Montante em Numerário na Data de 
Liquidação o qual é determinado dependendo da performance do Ativo Subjacente como segue: 
 
a) Se o Nível de Referência Final, conforme especificado nas Condições Finais, estiver ou (i) 

acima ou (ii) igual ou acima da Barreira, os investidores receberão um Montante em 
Numerário no montante do Nível de Referência Especificado na Data de Liquidação.  

 
b) Se o Nível de Referência Final estiver, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) 

abaixo ou (ii) igual ou abaixo da Barreira, o [Lock In Certificate] [se aplicável, inserir 
denominação de comercialização diferente] participará 1:1 no desempenho negativo do Ativo 
Subjacente com base no Nível de Referência Inicial.  

 
Se as Condições Finais assim o especificarem, os Pagamentos de Cupão devidos ou, se as Condições 
Finais especificarem Pagamentos do Cupão condicionais, quaisquer Pagamentos do Cupão, serão 
feitos adicionalmente se as condições se verificarem. 
 
Os investidores limitam o seu retorno ao Valor Nominal e aos Pagamentos do Cupão em troca da 
possibilidade de um bloqueio precoce.] 

 

[Se o Valor Mobiliário for um Altiplano Coupon Lock In Note (produto nº 51), inserir:  

O [Altiplano Coupon Lock In Note] [se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] está 
associado ao desempenho do Ativo Subjacente. O funcionamento deste produto resulta das eguintes 
características essenciais: 

1. Pagamentos do Cupão 

O pagamento de um cupão numa Data de Pagamento de Cupão depende do desempenho do Ativo 
Subjacente Noam Data de Observação do Cupão. 
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As Condições Finais especificam se o pagamento de um Pagamento de Cupão em falta será feito numa 
Data de Pagamento de Cupão posterior, se a condição de cupão não ocorrer durante um Período de 
Observação de Cupão, desde que a condição de cupão não ocorra durante o respetivo Período de 
Observação de Cupão. Se o Pagamento de Cupão for condicional e 

a) Se um Evento Lock In tive rocorrido por referência a uma Data de Observação do Cupão, o 
Montante do Cupão igual à percentagem do Valor Nominal (conforme especificado nas 
Condições Finais) será pagável (Pagamento do Cupão) quanto a cada Valor Mobiliário do 
Valor Nominal na Primeira Data de Pagamento de Cupão imediatamente após a Data de 
Observação do Cupão, e em cada Data de Pagamento de Cupão após cada Data de 
PAgametno do Cupão; ou 

 
b) Se não ocorrer Evento Lock In por referência a uma Data de Observação do Cupão, e se: 

(i) o Desempenho do Ativo Subjacente ou de cada Constituinte do Cabaz (conforme 
especificado nas Condições Finais) por referência a um Data de Observação do Cupão é 
superior ou igual ou superior (conforme especificado nas Condições Finais) ao Limiar do 
Cupão, o Montante do Cupão igual à percentagem do Valor Nominal (conforme especificado 
nas Condições Finais) será pagável (Pagamento do Cupão) em cada Valor Mobiliário do Valor 
Nominal na primeira Data de Pagamento de Cupão imediatamente após cada Data de 
Observação do Cupão; ou  
 
(ii) o Desempenho do Ativo Subjacente ou de qualquer Constituinte do Cabaz (conforme 
especificado nas Condições Finais) por referência a uma Data de Observação do Cupão está 
abaixo ou igual ou abaixo (conforme especificado nas Condiçôes Finais) do Limiar do Cupão, 
o Montante do Cupão será zero e não feito nenhum Pagametno do Cupão. 

 
2. Reembolso na maturidade 
 
Os investidores receberão um Montante em Numerário na Data de Liquidação que é determinado 
consoante o Desempenho do Ativo Subjacente como se descreve: 
 
Se não ocorrer um Evento Lock In, os investidores receberão um Montante em Numerário na Data de 
Liquidação o qual é determinado dependendo da performance do Ativo Subjacente como segue: 
 
a) Se ocorrer um Evento Lock In por referência a qualquer Data de Observação do Cupão, a 

percentagem do Valor Nominal especificada nas Condições Finais, ou  
 
b) Se não ocorrer um Evento Lock In por referência a qualquer Data de Observação do Cupão, 

e:  
 
(i) se o Desempenho do Ativo Subjacente ou de cada Constituinte do Cabaz (conforme 
especificado nas Condições Finais) na Data de Avaliação ou em cada Dia de Negociação 
durante o Período de Observação e a Data de Avaliação (conforme especificado nas 
Condições Finais) está acima ou igual ou acima (conforme especificado nas Condições 
Finais) da Barreira, os investidores recebem o Valor Nominal (ou tal percentagem do Valor 
Nominal conforme especificado nas Condições Finais); ou 
 
(ii) se o Desempenho do Ativo Subjacente ou de cada Constituinte do Cabaz (conforme 
especificado nas Condições Finais) na Data de Avaliação ou em cada Dia de Negociação 
durante o Período de Observação ou a Data de Avaliação (conforme especificado nas 
Condições Finais) está abaixo ou igual ou abaixo (conforme especificado nas Condições 
Finais) da Barreira, o produto (A) do Valor Nominal e (B) a diferença entre (i) um, e (II) um 
montante igual a (conforme especificado nas Condições Finais): 
 
  (x) a diferença entre (1) o Preço de Exercício (“Strike”), menos (2) o Desempenho 

do Ativo Subjacente ou do Constituinte do Cabaz com pior desempenho (conforme 
especificado nas Condições Finais) na Data de Avaliação, desde que tal montante 
não seja inferior a zero; ou 

 
  (y) o quociente de (1) a diferença entre o Preço de Exercício (“Strike”), menos o 

Desempenho do Ativo Subjacente ou o Constituinte do Cabaz com pior 
desempenho (conforme especificado nas Condições Finais) na Data de Avaliação, 
desde que tal montante não seja inferior a zero (como numerador), dividido por (2) 
o Put Strike (como denominador). 

 

O Desempenho por referência ao Ativo Subjacente ou ao Constituinte do Cabaz em qualquer dia 
relevante é o quociente do preço relevante, nível ou valor do Ativo Subjacente ou de tal Constituinte do 
Cabaz em tal dia, e o respetivo Nível de Referência Inicial.] 

 

[Se o Valor Mobiliário for um Rolling Lock In plus Note (Produto n.º 52), inserir:  

A [Rolling Lock In plus Note] [se aplicável, inserir outra denominação de comercialização] tem 100% do 
capital garantido na data de vencimento. A proteção do capital significa que o reembolso na data de 
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vencimento do [Rolling Lock In plus Note] [se aplicável, introduzir um nome comercial diferente]está 
garantido ao Valor Nominal. O reembolso, que não poderá ser efetuado 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. 

Os investidores podem participar no desempenho mensal do Ativo 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 uma percentagem especificada nas Condições Finais se o Nível de Referência era, 
tal como especificado nas Condições Finais, ou (i) acima ou (ii) igual ou acima ao Nível de Referência 
Inicial na 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 Levels, então o valor mínimo na data de 
maturidade 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, 

c) ao valor determinado com base no produto do desempenho determinado nas Datas de 
Avaliação mensais.] 

 

[Se o Valor Mobiliário for uma ZinsPlus Note (produto nº 53), inserir: 

A [ZinsPlus Note] [se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] tem uma proteção 
do capital de 100% na maturidade. Proteção de capital significa a promessa de que o reembolso na 
maturidade do [ZinsPlus Note] [se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] 
corresponderá ao Valor Nominal. O reembolso, o qual não ocorrerá até à maturidade, não é garantido 
por um terceiro, é assegurado exclusivamente pelo Emitente e está por conseguinte dependente da 
capacidade do Emitente em cumprir as suas obrigações de pagamento. 

Durante o período de vigência os investidores recebem o Pagamento de Juros dos Cupões à data de 
Pagamento de Juros prevista que está sujeita ao desempenho das acções de forma individual num 
cabaz de acções incluídas no Ativo Subjacente. O Cupão 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 ação do cabaz, estando o desempenho de cada individual de cada ação limitado ao Cupão 
Máximo, no caso de não ter havido nenhuma alteração ou apenas um desenvolvimento positivo no 
preço de encerramento de cada ação na Data de Observação do Cupão respeitante comparativamente 
ao Nível de Referência Inicial ("ZinsPlus"). Em contrapartida, para as acções cujo preço de 
encerramento tenha caído abaixo do Nível de Referência Inicial na Data de Observação do Cupão 
respeitante, o 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.]  

 

[Se o Valor Mobiliário for um Switchable Coupon Note (produto n. 54), inserir: 

Se especificado nas Condições Finais, a [Switchable Coupon Note] [se aplicável, inserir outra 
designação de marketing] tem 100% capital garantido na maturidade. A proteção de capital significa 
que o reembolso da [Switchable Coupon Note] [se aplicável, inserir outra designação de marketing] na 
maturidade é prometido ao Valor Nominal. O reembolso, o qual não ocorrerá até à maturidade, não é 
garantido por um terceiro, mas apenas assegurado pelo Emitente e é por isso dependente da 
capacidade do Emitente cumprir com as suas obrigações de pagamento. 

Se o Evento Switch não ocorrer numa Data de Observação de Cupão (uma Data de Evento Switch), os 
investidores participam na performance positiva do Ativo Subjacente baseado no Preço de Exercício 
(“Strike”) na maturidade. 

Se o Evento Switch ocorrer numa Data de Evento Switch, é pago um cupão fixoem cada Data de 
Pagamento de Cupão a seguir a tal Data de Evento Switch, e se especificado nas Condições Finais, o 
cupão fixo relativo a cada Data de Pagamento de Cupão anterior (se alguma) é pago na tal primeira 
Data de Pagamento de Cupão seguinte. 

Um Evento Switch occorre numa Data de Evento Switch se o Nível de Valor Referência Relevante ou 
o Nível de Referência (conforme especificado nas Confições Finais) do Ativo Subjacente em tal Data 
de Evento Switch for, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) acima ou (ii) igual ou superior 
ao Limiar de Cupão.] 
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[Se o Valor Mobiliários for um Range Accrual Note (produto n. 55), inserir: 

A [Range Accrual Note] [se aplicável, inserir outra designação de marketing] tem 100% capital garantido 
na maturidade. A proteção de capital significa que o reembolso da [Range Accrual Note] [se aplicável, 
inserir outra designação de marketing] na maturidade é prometido ao Valor Nominal. O reembolso, o 
qual não ocorrerá até à maturidade, não é garantido por um terceiro, mas apenas assegurado pelo 
Emitente e é por isso dependente da capacidade do Emitente cumprir com as suas obrigações de 
pagamento. 

O Pagamento de Cupão para a [Range Accrual Note] [se aplicável, inserir outra designação de 
marketing] ou é Condicional ou Fixo (conforme especificado Condições Finais). 

Se o Pagamento de Cupão for Fixo, a [Range Accrual Note] [se aplicável, inserir outra designação de 
marketing] paga o Montante de Cupão na Data de Pagamento de Cupão relevante. 

Se o Pagamento de Cupão for Condicional, o Montante de Cupão é igual ao produto de (i) a 
Percentagem de Accrual Range multiplicada pelo quociente de N (como numerador) e D (como 
denominador), (ii) o Valor Nominal e (iii) a fração baseada no número de dias de calendário no Período 
de Cupão relevante e o número de dias de calendário no ano relevante. 

N significa o número de dias de calendário no Período de Cupão relevante no qual o Nível de Referência 
é, confome especificado nas Condições Finais, ou (i) acima ou (iii) igual ou superior à Barreira Inferior 
e, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) abaixo ou (ii) igual ou inferior à Barreira Superior. 

D significa o número de dias de calendário no Período de Cupão relevante.]  

 

[Se o Valor Mobiliário for um Digital Airbag Note (produto n. 56), inserir: 

A [Digital Airbag Note] [se aplicável, inserir outra designação de marketing] está ligada ao desempenho 
do Ativo Subjacente. Os investidores participam no desempenho positivo do Ativo Subjacente baseado 
no Preço de Exercício (“Strike”), tendo em conta o Fator de Participação, se especificado nas Condições 
Finais. Abaixo do Limiar de Airbag, os investidores participam no desempenho negativo do Ativo 
Subjacente, tendo em conta o Fator de Participação, se especificado nas Condições Finais. Se o Fator 
de Participação for superior a 100 por cento, esta participação é alavancado. 

a) Se o Nível de Referência Final estiver, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) 
acima ou (ii) igual ou acima do Preço de Exercício (“Strike”), os investidores participam no 
desempenho positive do Ativo Subjacente baseado no Preço de Exercício (“Strike”), se 
aplciável com o Fator de PArticipação, se especificado nas CondiÇôes Finais. 

b) Se o Nível de Referência Final estiver, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) 
abaixo ou (ii) igual ou abaixo do Preço de Exercício (“Strike”), mas nem (i) acima nem (ii) 
igual ou abaixo do Limiar de Airbag, os investidores recebem o Valor Nominal.os 
investidores participam no desempenho positive do Ativo Subjacente baseado no Preço de 
Exercício (“Strike”), se aplciável com o Fator de Participação, se especificado nas 
Condições Finais. 

c) Se o Nível de Referência Final estiver, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) 
abaixo ou (ii) igual ou abaixo do Preço de Exercício (“Strike”), a [Digital Airbag Note] [se 
aplicável, inserir outra designação de marketing] participará no desempenho negativo do 
Ativo Subjacente baseado no Preço de Exercício (“Strike”), se aplicável com o Fator de 
Participação, se especificado nas Condições Finais.] 

 

[Se o Valor Mobiliário for uma Inflation Indexed Note (produto nº 57), inserir: 

A [Cliquet Note] [se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] tem uma proteção do 
capital de 100% na maturidade. Proteção de capital significa a promessa de que o reembolso na 
maturidade do [Inflation Indexed Note] [se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] 
corresponderá ao Valor Nominal. O reembolso, o qual não ocorrerá até à maturidade, não é garantido 
por um terceiro, mas é assegurado exclusivamente pelo Emitente e está por conseguinte dependente 
da capacidade do Emitente em cumprir as suas obrigações de pagamento.  

Com a [Cliquet Note] [se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente], os investidores 
podem participar no desempenho do Ativo Subjacente. Em cada Data de Observação, o desempenho 
desde a Data de Observação anterior ou, no caso da primeira Data de Observação, o desempenho 
desde a Data de Avaliação Inicial é determinado (cada um Click Anual). O desempenho negativo é tido 
em consideração até ao Limite Inferior. O desempenho positive é tido em consideração, conforme 
especificado nas Condições Finais, ou (i) até uma extensão ilimtada ou (ii) até ao máximo do Limite 
Máximo.  

O Montante em Numerário na maturidade é igual ao produto do Valor Nominal da soma de (i) 100 por 
cento e (ii) a soma de cada Click Anual, sujeito a um mínimo do Valor Nominal.]  
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[Se o Valor Mobiliário for uma Currency Note (Produto n.º 58), inserir: 

A [Currency Note] [se aplicável, inserir outra denominação de comercialização] está associada ao 
desempenho do Ativo Subjacente. A forma como esta [Currency Note] [se aplicável, inserir outra 
denominação de comercialização] funciona resulta de duas características principais: 

1. Pagamentos do Cupão 

A [Currency Note] [se aplicável, inserir outra denominação de comercialização] tem, tal como 
especificado nas Condições Finais, ou de taxa fixa e paga um Cupão fixo na Data de Pagamento de 
Cupão ou nas Datas de Pagamento de Cupão ou de taxa variável e os investidores recebem 
pagamentos do Cupão variáveis em cada Data de Pagamento de Cupão durante o período de vigência. 
O valor destes Pagamentos do Cupão depende do desempenho do Ativo Subjacente. O nível do Cupão 
é determinado numa Data de Observação do Cupão ajustando um Cupão pré-determinado ao 
desempenho do Ativo Subjacente desde que a [Currency Note] [se aplicável, inserir outra denominação 
de comercialização] foi emitida. Se o Nível de Referência do Ativo Subjacente numa Data de 
Observação do Cupão estiver abaixo do seu Nível de Referência Inicial, o Cupão para o Período do 
Cupão relevante será superior ao Cupão pré-determinado. Pelo contrário, se o Nível de Referência do 
Ativo Subjacente estiver acima do seu Nível de Referência Inicial, o Cupão para o Período do Cupão 
relevante será inferior ao Cupão pré-especificado. Se o Nível de Referência do Ativo Subjacente numa 
Data de Observação do Cupão for igual ao seu Nível de Referência Inicial, o Cupão para o Período do 
Cupão relevante será igual ao Cupão pré-determinado.  

2. Reembolso na maturidade 

Os investidores recebem um Montante em Numerário na Data de Liquidação, o cujo valor dependerá 
do desempenho do Ativo Subjacente. Se o Nível de Referência Final para o Ativo Subjacente for inferior 
ao seu Nível de Referência Inicial, os investidores recebem um Montante em Numerário para cada 
[Currency Note] [se aplicável, inserir outra denominação de comercialização] que seja superior ao valor 
nominal. Contudo, se o Nível de Referência Final para o Ativo 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 Ativo Subjacente for igual ao Nível de Referência inicial, o Montante em Numerário será 
igual ao Valor Nominal.] 

 

[Se o Valor Mobiliário for uma Single Underlying Callable Note (produto nº 59), inserir: 

A [Single Underlying Callable Note] [se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] 
está associada à performance do Ativo Subjacente. A forma como esta [Single Underlying Callable 
Note] [se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] funciona resulta das seguintes 
características chave: 

1. Pagamentos de Cupão 

Se a [Single Underlying Callable Note] [se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] 
for reembolsada de acordo com o exercício de um Direito de Reembolso do Emitente, os investidores 
receberão um Montante de Cupão igual à percentagem, especificada nas Condições Finais, do Valor 
Nominal (Pagamento de Cupão) na Data de Pagamento de Cupão que ocorra na Data de Reembolso. 
De outro modo não será feito qualquer pagamento de cupão.  

1. Direito de Reembolso do Emitente 

Se as Condições Finais especificarem que o Direito de Reembolso do Emitente se aplica, o Emitente 
pode mediante notificação aos detentores reembolsar o [Single Underlying Callable Note] [se aplicável, 
inserir denominação de comercialização diferente] em qualquer Data de Pagamento de Cupão. Se o 
Emitente exercer o seu direito de o fazer, o [Single Underlying Callable Note] [se aplicável, inserir 
denominação de comercialização diferente] será reembolsado antecipadamente a 100% do Valor 
Nominal (ou outra percentage superior a 100% do Valor Nominal conforme especificado nas Condições 
Finais) na Data de Reembolso relevante, o qual será pagável juntamente com o Montante de Cupão. 

2. Reembolso na maturidade, sujeito ao Direito de Reembolso do Emitente se tal for especificado 
nas Condições Finais 

Na Data de Maturidade os investidores recebem um Montante em Numerário igual à some de (a) 100% 
do Valor Nominal (ou outra percentagem que seja superior a 100% do Valor Nominal conforme 
especificado nas Condições Finais) acrescido de (b) o produto de (i) o Fator de Participação e (ii) o 
maior de entre (A) zero (se especificado nas Condições Finais) e (B) a diferença entre (I) o quociente 
do Nível de Referência Final dividido pelo seu Nível de Referência Inicial, menos (II) o Preço de 
Exercício (“Strike”).] 

 

[Se o Valor Mobiliário for um Worst of Basket Callable Note (produto nº 60), inserir:  

O [Worst of Basket Callable Note] [se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] está 
associado à performance dos Constituintes de Cabaz. A forma como o [Worst of Basket Callable Note] 
[se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] funciona resulta das seguintes 
características chave: 
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1. Pagamentos de Cupão 

O Montante de Cupão pagável numa Data de Pagamento de Cupão depende da cotação ou, conforme 
o caso, do nível dos Constituintes de Cabaz durante o Período de Observação de Cupão e na Data de 
Referência do Período de Cupão correspondente a tal Período de Observação de Cupão. 

Relativamente a um Período de Observação de Cupão e à Data de Referência do Período de Cupão 
correspondente a tal Período de Observação de Cupão: 

a) Se não tiver ocorrido qualquer Evento de Barreira de Cupão, os investidores receberão o Montante 
de Cupão igual a uma percentagem especificada do Valor Nominal (Pagamento de Cupão) na 
Data de Pagamento de Cupão seguinte, 

b) Se um Evento de Barreira de Cupão tiver ocorrido, o Montante de Cupão será zero e não será 
feito qualquer Pagamento de Cupão na Data de Pagamento de Cupão seguinte.  

Relativamente a um Constituinte de Cabaz, cada Data de Observação de Cupão que ocorra num 
Período de Observação de Cupão correspondent a tal Período de Observação de Cupão, um Evento 
de Barreira de Cupão ocorrerá se ou (i) a cotação ou, conforme o caso, o nível de tal Constituinte de 
Cabaz em qualquer momento nessa Data de Observação de Cupão ou em qualquer momento nessa 
Data de Referência do Período de Cupão, ou (ii) o fecho ou, conforme o caso, nível desse Constituinte 
de Cabaz nessa Data de Observação de Cupão ou nessa Data de Referência de Período de Cupão 
estiver, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) abaixo ou (ii) igual ou abaixo do Limiar de 
Cupão relativamente a tal Constituinte do Cabaz.  

2. Direito de Reembolso do Emitente 

Se as Condições Finais especificarem que o Direito de Reembolso do Emitente se aplica, o Emitente 
pode mediante notificação aos detentores reembolsar o [Worst of Basket Callable Note] [se aplicável, 
inserir denominação de comercialização diferente] em qualquer Data de Pagamento de Cupão. Se o 
Emitente exercer o seu direito de o fazer, o [Worst of Basket Callable Note] [se aplicável, inserir 
denominação de comercialização diferente] será reembolsado antecipadamente ao Valor Nominal na 
Data de Pagamento de Cupão relevante (Data de Reembolso), o qual será pagável juntamente com o 
Montante de Cupão (se algum). 

Se o [Worst of Basket Callable Note] [se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] 
for reembolsado ao abrigo do exercício do Direito de Reembolso do Emitente, o Montante de Cupão 
será pagável na Data de Pagamento de Cupão que ocorra na Data de Reembolso (e não será devido 
qualquer Montante de Cupão adicional para quaisquer Datas de Pagamento de Cupão que sucedam à 
Data de Reembolso). 

3. Reembolso na maturidade, sujeito ao Direito de Reembolso do Emitente se especificado nas 
Condições Finais  

a) Na Data de Liquidação os investidores recebem o Valor Nomina, se a cotação ou, conforme o 
caso, o nível de todos os Constituintes de Cabaz em cada Data de Observação durante o Període 
de Observação e na Data de Avaliação estiver, conforme especificado nas Condições Finais, ou 
(i) acima ou (ii) igual ou acima da respetiva Barreira. 

b) Se a cotação ou, conforme o caso, o nível de pelo menos um dos Constituintes de Cabaz em 
qualquer Data de Observação durante o Período de Observação ou na Data de Avaliação estiver, 
conforme especificado nas Condições Finais, ou (ii) abaixo ou (ii) igual ou abaixo da respetiva 
Barreira, os investidores recebem um Montante em Numerário igual ao produto de (i) o Valor 
Nominal e (ii) o mais pequeno de entre (A) um e (B) o quociente do Nível de Referência Final do 
Constituinte de Cabaz que, com base no respetivo Nível de Referência Inicial, tenha na maturidade 
do [Worst of Basket Callable Note] [se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] 
a pior performance de todos os Constituintes do Cabaz dividido pelo seu Nível de Referência 
Inicial. 

A Performance de um Constituinte do Cabaz é determinada como o quociente de (i) o seu Nível de 
Referência Final e (ii) o seu Nível de Referência Inicial.] 

 

[Se o Valor Mobiliário for uma Recovery Note (produto nº 61), inserir:  

A [Recovery Note] [se aplicável, inserir outra designação de marketing] está associada à performance 
dos Constituintes do Cabaz.  

a) Se o Nível de Referência Final de todos os Constituintes do Cabaz estiver, conforme especificado 
nas Condições Finais, ou (i) acima ou (ii) igual ou acima da respetiva Barreira, os investidores 
recebem 100% do Valor Nominal (ou outra percentagem superior a 100% do Valor Nominal 
conforme especificado nas Condições Finais). 

b) Se o Nível de Referência Final de pelo menos um Constituinte do Cabaz estiver, conforme 
especificado nas Condições Finais, ou (i) abaixo ou (ii) igual ou abaixo da respetiva Barreira, os 
investidores recebem um Montante em Numerário igual ao produto de (i) Valor Nominal e (ii) o 
quociente do Nível de Referência Final do Constituinte do Cabaz com pior performance dividido 
pelo seu Nível de Referência Inicial. A Performance do Constituinte de Cabaz é determinada como 
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o quociente de (A) o seu Nível de Referência Final, dividido pelo (B) seu Nível de Referência 
Inicial.]  

[Se o Valor Mobiliário for um Rainbow Return Note (produto n.º 62), inserir: 

O [Rainbow Return Note] [se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] está 
associado à soma das performances ponderadas dos Constituintes de Cabaz com a performance mais 
alte, segunda performance mais alta e performance mais baixa (i.e., o Retorno Rainbow). 

Na Data de Liquidação, os investidores recebem 100% do Preço Inicial de Emissão (ou outra 
percentage mais alta do que 100% do Preço Inicial de Emissão conforme especificado nas Condições 
Finais), se o Retorno Rainbow estiver, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) abaixo ou (ii) 
igual ou abaixo da Barreira. De outro modo, os investidores recebem um Montante em Numerário igual 
à soma de (a) 100% do Preço Inicial de Emissão (ou outra percentagem superior a 100% do Preço 
Inicial de Emissão conforme especificado nas Condições Finais), acrescido do (b) produto do (i) 
Multiplicador, (ii) Fator de Participação e (iii) o Retorno Rainbow.] 

 

[Se o Valor Mobiliário for um Currency Chooser Basket Note (produto n. 63), inserir: 

Esta [Currency Chooser Basket Note] [se aplicável, inserir outra designação de marketing] tem 100% 
capital garantido na maturidade. A proteção de capital significa que o reembolso da [Currency Chooser 
Basket Note] [se aplicável, inserir outra designação de marketing] na maturidade é prometido ao Valor 
Nominal. O reembolso, o qual não ocorrerá até à maturidade, não é garantido por um terceiro, mas 
apenas assegurado pelo Emitente e é por isso dependente da capacidade do Emitente cumprir com as 
suas obrigações de pagamento. 

Na Data de Liquidação, os investidores receberão um montante igual ao maior de entre (a) o Valor 
Nominal, e (b) o produto de (i) o Multiplcador, e (ii) a soma de (A) 100 % do Valor Nominal (ou outra 
percentagem superior a 100% do Valor Nominal conforme especificado nas Condições Finais), e (B) o 
produto de (x) o Fator de Participação, e (y) a média aritmética da performance do Constituinte do 
Cabaz com melhor performance e o Constituinte de Cabaz com a segunda melhor performance, sujeito 
ao mínimo de zero.] 

 

[Se o Valor Mobiliário for um Steepener Note (produto n. 64), inserir: 

A [Steepener Note] [se aplicável, inserir nome comercial diferente] é de capital 100% garantido na data 
de maturidade. Garantia de capital significa que o reembolso da [Steepener Note] [se aplicável, inserir 
nome comercial diferente] na maturidade é prometida ao Valor Nominal. O reembolso, que não terá 
lugar até à data de maturidade, não é garantido por terceiro, mas apenas assegurado pelo Emitente, 
pelo que dependerá da capacidade do Emitente para cumprir as suas obrigações de pagamento. 

Se as Condições Finais especificarem que o Direito ao Reembolso do Emitente se aplica, o Emitente 
pode, notificando os detentores reembolsar a [Steepener Note] [se aplicável, inserir nome comercial 
diferente] na Data do Reembolso sem que quaisquer condições específicas tenham de estar 
preenchidas. Se o Emitente exercer o seu direito a fazê-lo, a [Steepener Note] [se aplicável, inserir 
nome comercial diferente] será reembolsada antecipadamente ao Valor Nominal na Data de 
Reembolso. 

Desde que a [Steepener Note] [se aplicável, inserir nome comercial diferente] não tenha sido 
reembolsada pelo Emitente, os investidores receberão pagamentos do cupão na(s) Data(s) de 
Pagamento do Cupão. 

Se especificado nas Condições Finais, a [Steepener Note] [se aplicável, inserir nome comercial 
diferente] tem um Cupão fixo para um determinado número de Períodos de Cupão especificados nas 
Condições Finais. Nos Períodos do Cupão subsequentes ou, consoante o caso, se especificado nas 
Condições Finais, em todos os Períodos do Cupão, os investidores recebem Pagamentos do Cupão 
variáveis em cada Data de Pagamento de Cupão ou em cada Data de Pagamento de Cupão durante a 
duração. O montante dos Pagamentos do Cupão variável depende da diferença entre duas Taxas de 
Referência especificadas nas Condições Finais multiplicadas pelo Fator de Alavancagem, se 
especificado nas Condições Finais. 

O Cupão será igual a um máximo do Máximo do Cupão e/ou a um mínimo do Mínimo do Cupão, se 
especificado nas Condições Finais.] 

 

[Se o Valor Mobiliário for um Steepener Note with Lock In (product no. 65), inserir: 

A [Steepener Note with Lock In] [se aplicável, inserir nome comercial diferente] é de capital 100% 
garantido na maturidade. Garantia de capital significa que o reembolso da [Steepener Note with Lock 
In] [se aplicável, inserir nome comercial diferente] na maturidade é prometido ao Valor Nominal. O 
reembolso, que não terá lugar até à data de maturidade, não é garantido por terceiro, mas apenas 
assegurado pelo Emitente, pelo que se encontra dependente da capacidade do Emitente para cumprir 
as suas obrigações de pagamento. 

Se as Condições Finais especificarem que o Direito ao Reembolso do Emitente se aplica, o Emitente 
pode, notificando os detentores, reembolsar a [Steepener Note with Lock In] [se aplicável, inserir nome 
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comercial diferente] na Data de Reembolso sem que quaisquer condições tenham de estar preenchidas. 
Se o Emitente exercer o seu direito a fazê-lo, a [Steepener Note with Lock In] [se aplicável, inserir nome 
comercial diferente] será reembolsada antecipadamente ao Valor Nominal na Data de Reembolso. 

Desde que a [Steepener Note with Lock In] [se aplicável, inserir nome comercial diferente] não tenha 
sido reembolsada pelo Emitente, os investidores receberão pagamentos do cupão na(s) Data(s) de 
Pagamento do Cupão. 

Se especificado nas Condições Finais, a [Steepener Note with Lock In] [se aplicável, inserir nome 
comercial diferente], tem um Cupão fixo para um determinado número de Períodos de Cupão 
especificados nas Condições Finais. Nos Períodos do Cupão subsequentes ou, consoante o caso, em 
todos os Períodos do Cupão, conforme especificado nas Condições Finais, os investidores recebem 
Pagamentos do Cupão variável em cada Data de Pagamento de Cupão ou em cada das Datas de 
Pagamento de Cupão durante a duração. O montante dos Pagamentos do Cupão variável depende da 
diferença entre duas Taxas de Referência especificadas nas Condições Finais multiplicadas pelo Fator 
de Alavancagem, se especificado nas Condições Finais, o Cupão é, contudo, limitado a um Máximo do 
Cupão. Se especificado nas Condições Finais, o Cupão é, contudo, um mínimo do Mínimo do Cupão. 

Se o Cupão determinado para o Período do Cupão for igual ao Máximo do Cupão, o Cupão para este 
e todos os Períodos do Cupão subsequentes será um Cupão fixo igual ao Máximo do Cupão.] 

 

[Se o Valor Mobiliário for um Note with linear participation (Produto n.º 66), inserir: 

A [Note with linear participation] [se aplicável, inserir outro nome de comercialização] está associada ao 
desempenho do Ativo Subjacente. O funcionamento da [Note with linear participation] [se aplicável, 
inserir outra denominação de comercialização] depende de duas características principais: 

1. Pagamentos do Cupão 

A [Note with linear participation] [se aplicável, inserir outra denominação de comercialização] pode ser, 
tal como especificado nas Condições Finais, ou de taxa fixa e paga um Cupão fixo na Data de 
Pagamento do Cupão ou nas Datas de Pagamento do Cupão ou é de taxa variável e os investidores 
recebem pagamentos variáveis do Cupão na respetiva Data de Pagamento do Cupão ou nas respetivas 
Datas de Pagamento do Cupão durante o prazo. O montante destes Pagamentos variáveis do Cupão 
depende do desenvolvimento de uma Taxa de Referência, sendo adicionada, ou, conforme o caso, 
subtraída, uma Margem igual a uma percentagem pré-determinada, se especificada nas Condições 
Finais. 

Se especificado nas Condições Finais, o Cupão será, no entanto, um mínimo do Cupão Mínimo e/ou 
um Máximo do Cupão Máximo. 

2. Reembolso na maturidade 

a) Se o Nível de Referência Final for, tal como especificado nas Condições Finais, (i) superior ou (ii) 
igual ou superior à Barreira Superior, os investidores receberão o Valor Nominal. 

b) Se o Nível de Referência Final for, tal como especificado nas Condições Finais, (i) inferior ou (ii) igual 
ou inferior à Barreira Superior, mas, tal como especificado nas Condições Finais, (i) superior ou (ii) igual 
ou superior à Barreira Inferior, o Montante em Numerário deixará de ser igual ao Valor Nominal, mas 
em vez disso os investidores participarão no desempenho do Ativo Subjacente até à Barreira Inferior. 

c) Se o Nível de Referência Final for, tal como especificado nas Condições Finais, (i) inferior ou (ii) igual 
ou inferior à Barreira Inferior, os investidores receberão, tal como especificado nas Condições Finais, 
(i) apenas o Montante Mínimo ou (ii) nenhum pagamento. 

Em troca do Pagamento do Cupão, os investidores correm o risco de uma possível perda de capital.] 

 

[Se o Valor Mobiliário for Target Coupon Note with early redemption (produto n.o 67), inserir: 

A [Target Coupon Note with early redemption] [se aplicável, inserir outra denominação de 
comercialização] tem 100% de proteção do capital na maturidade. Proteção do capital significa que o 
reembolso da [Target Coupon Note with early redemption] [se aplicável, inserir outra denominação de 
comercialização] na maturidade é prometido ao Valor Nominal. O reembolso, que não terá lugar antes 
da data de maturidade, não é garantido por terceiro, mas apenas assegurado pelo Emitente, pelo que 
está dependente da capacidade do Emitente de cumprir as suas obrigações de pagamento. 

Será verificado para [Target Coupon Note with early redemption] [se aplicável, inserir outra 
denominação de comercialização] em cada Data de Determinação do Cupão, se o Cupão Agregado 
Precedente está, tal como especificado nas Condições Finais, (i) acima ou (ii) igual ou acima do Cupão 
Alvo. Se for esse o caso, a [Target Coupon Note with early redemption] [se aplicável, inserir outro nome 
de comercialização] será reembolsada antecipadamente, tal como especificado nas Condições Finais, 
a 100% do Valor Nominal ou outra percentagem do Valor Nominaltal como especificada nas Condições 
Finais. Os Pagamentos de Cupão devidos em relação a tal Data de Determinação do Cupão serão 
efetuados adicionalmente. Nenhum outro pagamento de cupão será efetuado após o reembolso 
antecipado. 

Desde que a [Target Coupon Note with early redemption] [se aplicável, inserir outra denominação de 
comercialização] não tenha sido reembolsada antecipadamente, os investidores recebem pagamentos 

Notes_Portuguese_Suppl_F



I. RESUMO 

 

35 

do cupão nas Datas de Pagamento do Cupão. Se especificado nas Condições Finais, a [Target Coupon 
Note with early redemption] [se aplicável, inserir outra denominação de comercialização] tem um Cupão 
fixo para um número definido de Períodos de Cupão especificados nas Condições Finais. Nos Períodos 
de Cupão subsequentes ou, conforme o caso e tal como especificado nas Condições Finais, em todos 
os Períodos de Cupão, os investidores recebem Pagamentos variáveis do Cupão em cada Data de 
Pagamento de Cupão ou em cada uma das Datas de Pagamento de Cupão. O montante da variável 
Pagamento de Cupão depende, tal como especificado nas Condições Finais, (i) do desempenho de 
uma taxa de referência, adicionando, ou, conforme o caso, subtraindo, uma Margem igual a uma 
percentagem pré-determinada, se especificado nas Condições Finais, ou (ii) da diferença entre duas 
Taxas de Referência especificadas nas Condições Finais multiplicada pelo Fator de Alavancagem, se 
especificado nas Condições Finais. Se especificado nas Condições Finais, o Cupão será, no entanto, 
um máximo do Cupão Máximo e/ou mínimo do Cupão Mínimo. 

Se especificado nas Condições Finais, se a [Target Coupon Note with early redemption] [se aplicável, 
inserir outra denominação de comercialização] não tiver sido reembolsada antecipadamente e se o 
Cupão Agregado precedente estiver abaixo do Cupão Alvo, o (i) Montante do Cupão ou (ii) o Cupão, tal 
como especificado nas Condições Finais, em relação ao Último Período de Cupão é igual à diferença 
entre o Cupão Alvo e o Cupão Agregado Precedente.] 

_________________________________________________________________________________ 

[Se o Valor Mobiliário for uma Target Coupon Note (produto n.o 68), inserir: 

A [Target Coupon Note] [se aplicável, inserir outra denominação de comercialização] tem 100% de 
proteção do capital na maturidade. Proteção do capital significa que o reembolso da [Target Coupon 
Note] [se aplicável, inserir outra denominação de comercialização] na maturidade é prometido ao Valor 
Nominal. O reembolso, que não terá lugar antes da data de maturidade, não é garantido por terceiro, 
mas apenas assegurado pelo Emitente, pelo que está dependente da capacidade do Emitente de 
cumprir as suas obrigações de pagamento. 

Será verificadopara a [Target Coupon Note] [se aplicável, inserir outra denominação de 
comercialização] em cada Data de Determinação do Cupão, se o Cupão Agregado Precedente está, tal 
como especificado nas Condições Finais, (i) acima ou ( ii) igual ou acima do Cupão Alvo. Se esse for o 
caso, a [Target Coupon Note] [se aplicável, inserir outra denominação de comercialização] paga um 
Cupão fixo, iniciando com o Período do cupão após essa Data de Determinação do Cupão. 

Se especificado nas Condições Finais, a [Target Coupon Note] [se aplicável, inserir outra denominação 
de comercialização] tem um Cupão fixo para um número definido de Períodos de Cupão especificados 
nas Condições Finais. Nos Períodos de Cupão subsequentes ou, conforme o caso e tal como 
especificado nas Condições Finais, em todos os Períodos de Cupão, os investidores recebem 
Pagamentos variáveis do Cupão em cada Data de Pagamento de Cupão ou em cada uma das Datas 
de Pagamento de Cupão. O montante da variável de Pagamento de Cupão depende, tal como 
especificado nas Condições Finais, (i) do desempenho de uma Taxa de Referência, adicionando, ou, 
conforme o caso, subtraindo, uma Margem igual a uma percentagem pré-determinada, se especificado 
nas Condições Finais, ou (ii) da diferença entre duas Taxas de Referência especificadas nas Condições 
Finais multiplicada pelo Fator de Alavancagem, se especificado nas Condições Finais. Se especificado 
nas Condições Finais, o Cupão será, no entanto, um máximo do Cupão Máximo e/ou mínimo do Cupão 
Mínimo. 

Se especificado nas Condições Finais e se o Cupão Agregado Precedente estiver abaixo do Cupão 
Alvo, o (i) Montante do Cupão ou (ii) o Cupão, tal como especificado nas Condições Finais, em relação 
ao Último Período do Cupão será igual à diferença entre o Cupão Alvo e o Cupão Agregado 
Precedente.] 

 

 [Se o Valor Mobiliário for uma Phoenix Autocallable Note (produto n.o 69), inserir: 

O [Phoenix Autocallable Note] [se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] está 
associado ao desempenho do Activo Subjacente. O modo como o produto funciona resulta de três 
características principais: 

1. Pagamentos do Cupão  

a) Se o Ativo Subjacente fechar, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) acima ou (ii) 
igual ou acima do Limiar de Cupão em pelo menos um dia durante o respetivo Período de 
Observação de Cupão, os investidores receberão o Montante de Cupão (Pagamento de Cupão) 
na data de Pagamento de Cupão seguinte. 

 
b) Se o Ativo Subjacente não fechar, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) acima ou 

(ii) igual ou acima do Limiar de Cupão em nenhum dia durante o respetivo Período de Observação 
de Cupão, não será feito qualquer Pagamento de Cupão na Data de Pagamento de Cupão 
seguinte.  

2. Reembolso antecipado  

Será feita uma verificação para o [Phoenix Autocallable Note] [se aplicável, inserir denominação de 
comercialização diferente], em cada Data de Observação, se o Ativo Subjacente, nessa data, conforme 
especificado nas Condiçõe Finais, estiver (i) acima ou (ii) igual ou acima ao Limiar de Reembolso 
respetivo. Se estiver, o [Phoenix Autocallable Note] [se aplicável, inserir denominação de 
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comercialização diferente] será reembolsado antecipadamente a 100% do Valor Nominal (ou outra 
percentagem superior a 100% do Valor Nominal conforme especificado nas Condições Finais). 
Pagamentos do Cupão devidos serão feitos adicionalmente caso se verifiquem as condições do cupão.  

3. Reembolso na maturidade 

Se não houver reembolso antecipado, 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, tal como especificado nas Condições Finais (i) superior ou (ii) 
igual ou superior à Barreira, os investidores recebem 100% do Valor Nominal; 

b) Se o Nível de Referência Final for tal como especificado nas Condições Finais (i) inferior ou (ii) igual 
ou inferior à Barreira, os investidores recebem um montante igual ao produto do (i) Valor Nominal e 
(ii) o quiciente do Nível de Referência Final (como nominador) e o Nível de Referência Inicial (como 
denominador). 

Quaisquer Pagamentos do Cupão devidos serão feitos adicionalmente caso se verifiquem as condições 
do cupão. 
Os investidores limitam o seu retorno aos Pagamentos de Cupão em troca da possibilidade de 
reembolso antecipado.] 
________________________________________________________________________ 
 

[Se o Valor Mobiliário for um Express Autocallable Note (Produto n.º 70), inserir: 

A [Express Autocallable Note] [se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] está 
associado ao desempenho do Ativo Subjacente. O modo como o produto funciona resulta de três 
características principais: 

1. Pagamentos do Cupão  

a) Se o Ativo Subjacente fechar, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) acima ou (ii) 
igual ou acima do Limiar de Cupão numa Data de Observação do Cupão, os investidores recebem 
um Montante do Cupão especificado na Data de Pagamento de Cupão seguinte. 

 
b) Se o Ativo Subjacente fechar, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) abaixo ou (ii) 

igual ou abaixo do Limiar de Cupão numa Data de Observação do Cupão, os investidores não 
recebem um pagamento du cupão na Data de Pagamento de Cupão seguinte. 

 
O Limiar do Cupão será determinado numa data específica após a Data de Emissão baseado no Nível 
de Referência Mínimo o qual é o mais baixo da cotação ou nível do Ativo Subjacente em tal data e o 
Nível de Referência Inicial. 

2. Reembolso antecipado  

Será feita uma verificação para a [Express Autocallable Note] [se aplicável, inserir denominação de 
comercialização diferente], em cada Data de Observação, se o Ativo Subjacente, nessa data, conforme 
especificado nas Condiçõe Finais, estiver (i) acima ou (ii) igual ou acima do Limiar de Reembolso 
respetivo. Se estiver, a [Express Autocallable Note] [se aplicável, inserir denominação de 
comercialização diferente] será reembolsado antecipadamente a 100% do Valor Nominal (ou outra 
percentagem superior a 100% do Valor Nominal conforme especificado nas Condições Finais). 
Pagamentos do Cupão devidos serão feitos adicionalmente caso se verifiquem as condições do cupão.  
 
O Limiar de Reembolso será determinado numa data específica após a Data de Emissão baseado no 
Nível de Referência Mínimo o qual é o mais baixo da cotação ou nível do Ativo Subjacente em tal data 
e o Nível de Referência Inicial. 

3. Reembolso na maturidade 

Se não houver reembolso antecipado, 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, tal como especificado nas Condições Finais (i) superior ou (ii) 
igual ou superior à Barreira, os investidores recebem 100% do Valor Nominal; 

b) Se o Nível de Referência Final for tal como especificado nas Condições Finais (i) inferior ou (ii) igual 
ou inferior à Barreira, os investidores recebem um montante igual ao produto do (i) Valor Nominal e 
(ii) o quociente do Nível de Referência Final (como nominador) e o Nível de Referência Incial (como 
denominador). 

Quaisquer Pagamentos do Cupão devidos serão feitos adicionalmente caso se verifiquem as condições 
do cupão. 
 
A Barreira será determinada com base no Nível de Referência Mínimo o qual é o mais baixo da cotação 
ou nível do Ativo Subjacente em tal data e o Nível de Referência Inicial. 

Os investidores limitam o seu retorno aos Pagamentos de Cupão em troca da possibilidade de 
reembolso antecipado.] 
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[Se o Valor Mobiliário for um Coupon Note with Coupon Observation Dates and with European 
Barrier Observation (Cash Settlement) (produto nº 71), inserir: 

A [Coupon Note with Coupon Observation Dates and with European Barrier Observation] [se aplicável, 
inserir denominação de comercialização diferente] está associado ao desempenho do Ativo Subjacente. 
O funcionamento deste produto depende de três características fundamentais: 

1. Pagamentos do Cupão 

O Pagamento de Cupão será ou (i) condicional ou (ii) incondicional tal como especificado nas Condições 
Finais. No caso de o Pagamento de Cupão ser condicional, as Condições Finais também especificam, 
se a condição do cupão não se verificar na Data de Observação do Cupão, o Pagamento de Cupão em 
falta será feito no máximo até à Data de Pagamento de Cupão, desde que a condição do cupão ocorra 
na respetiva Data de Observação do Cupão. 

Se o Pagamento de Cupão for condicional e  

a) se o Ativo Subjacente fechar, tal como especificado nas Condições Finais, ou (i) acima ou (ii) acima 
ou igual ao Limiar do Cupão numa das Datas de Observação de Cupão, os investidores irão receber o 
Montante de Cupão (Pagamento de Cupão) na Data de Pagamento de Cupão seguinte; 

b) se o Ativo Subjacente fechar, tal como especificado nas Condições Finais, ou (i) abaixo ou (ii) abaixo 
ou igual ao Limiar do Cupão numa Data de Observação do Cupão, não será efetuado qualquer 
Pagamento de Cupão na Data de Pagamento de cupão seguinte. Se especificado nas Condições 
Finais, o Pagamento de Cupão será efetuado numa Data de Pagamento de Cupão posterior se o Ativo 
Subjacente fechar, tal como especificado nas Condições Finais (i) acima ou (ii) acima ou ao nível do 
Limiar do Cupão numa das Datas de Observação de Cupão. Se o Ativo Subjacente não fechar, tal como 
especificado nas Condições Finais (i) acima ou (ii) acima ou igual ao Limiar de Cupão em qualquer das 
Datas de Observação do Cupão o [Coupon Note with Coupon Observation Dates and with European 
Barrier Observation] [se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] não irá pagar 
qualquer Montante de Cupão. 

Se o Pagamento de Cupão for incondicional, a [Coupon Note with Coupon Observation Dates and with 
European Barrier Observation] [se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente]paga o 
Montante de Cupão nas Datas de Pagamento de Cupão.  

2. Reembolso Antecipado  

Se o Ativo Subjacente fechar, tal como especificado nas Condições Finais, ou (i) acima ou (ii) acima ou 
igual ao Limite de Reembolso numa das Datas de Observação, a [Coupon Note with Coupon 
Observation Dates and with European Barrier Observation] [se aplicável, inserir denominação de 
comercialização diferente] será reembolsado antecipadamente no Nível de referência Especificado. Os 
Cupões de Pagamento devidos, ou, se as Condições Finais especificarem Pagamentos de Cupão 
condicionais, caso ocorram as condições de Pagamentos de Cupão, os Pagamentos de Cupão serão 
efetuados. 

3. Reembolso na Maturidade 

Caso não haja reembolso antecipado, os investidores irão receber um Montante em Numerário na Data 
de Liquidação, o qual será determinado por referência ao desempenho do Ativo Subjacente conforme 
se segue: 

a) se o Nível de Referência Final estiver, tal como especificado nas Condições Finais, ou (i) acima ou 
(ii) acima ou ao nível da Barreira, os investidores irão receber o Montante em Numerário no montante 
do Nível de Referência Especificado na Data de Liquidação; 

b) se o Nível de Referência Final estiver, tal como especificado nas Condições Finais, ou (i) abaixo ou 
(ii) abaixo ou ao nível da Barreira, a [Coupon Note with Coupon Observation Dates and with European 
Barrier Observation] [se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] irá participar 1:1 
no desempenho negativo do Ativo Subjacente baseado no Nível de Referência Inicial. 

Se as Condições Finais o especificarem, serão devidos Pagamentos de Cupão ou, se as Condições 
Finais especificarem Pagamentos de Cupão condicionais, caso ocorram as condições de Pagamentos 
de Cupão, os Pagamentos de Cupão serão efetuados. 

Os investidores limitam o seu reembolso ao Nível de Referência Especificado e os Pagamentos de 
Cupão em troca da possibilidade de reembolso antecipado.] 

 

[Se o Valor Mobiliário for um Autocallable Note with Memory Coupon (produto n.º 72), inserir:  

A [Autocallable Note with Memory Coupon] [se aplicável, inserir outra designação de marketing] está 
associada à performance do Ativo Subjacente. A forma como a [Autocallable Note with Memory Coupon] 
[se aplicável, inserir outra designação de marketing] funciona resulta das seguintes características 
chave: 

1. Pagamentos de Cupão 
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O Montante de Cupão pagável numa Data de Pagamento de Cupão depende da cotação ou, conforme 
o caso, do nível do Ativo Subjacente na Data de Observação de Cupão imediatamente anterior. 

a) Se não tiver ocorrido qualquer Evento de Barreira de Cupão numa Data de Observação de Cupão, 
os investidores receberão o Montante de Cupão igual ao Montante de Referência multiplicado pelo 
Valor de Cupão multiplicado pelo número de Datas de Observação de Cupão que antecedem tal 
Data de Pagamento de Cupão, menos os Montantes de Cupão, se algum, anteriormente pagos. 

b) Se um Evento de Barreira de Cupão tiver ocorrido numa Data de Observação, o Montante de 
Cupão será zero e não será feito qualquer Pagamento de Cupão na Data de Pagamento de Cupão 
seguinte.  

Um Evento de Barreira de Cupão ocorrerá numa Data de Observação de Cupão, se a cotação ou, 
conforme o caso, o nível do Ativo Subjacente em tal Data de Observação de Cupão estiver, conforme 
especificado nas Condições Finais, ou (i) abaixo ou (ii) igual ou abaixo do respetivo Limiar de Cupão. 

2. Reembolso antecipado 

Se as Condições Finais especificarem reembolso antecipado, será feita uma verificação para este 
[Autocallable Note with Memory Coupon] [se aplicável, inserir outra designação de marketing] em cada 
Data de Observação, para aferir se a cotação ou, ou conforme o caso, o nível do Ativo Subjacente 
estiver, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) acima ou (ii) igual ou acima do respetivo 
Limiar de Reembolso. Se estiver, a [Autocallable Note with Memory Coupon] [se aplicável, inserir outra 
designação de marketing] será reembolsada antecipadamente a 100% do Valor Nominal (ou outra 
percentagem superior a 100% do Valor Nominal conforme especificado nas Condições Finais), 
acrescido de (se especificado nas Condições Finais) a percentagem relevante do Valor Nominal 
(conforme especificado nas Condições Finais). 

3. Reembolso na maturidade, sujeito a reembolso antecipado se tal for especificado nas Condições 
Finais 

a) Se o Nível de Referência Final estiver, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) acima 
ou (ii) igual ou acima da respetiva Barreira, os investidores receberão o Valor Nominal. 

b) Se o Nível de Referência Final estiver, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) abaixo 
ou (ii) igual ou abaixo da respetiva Barreira, os investidores recebem um Montante em Numerário 
igual ao maior de zero e o produto de (i) o Valor Nominal e (ii) um menos o maior de (I) zero, e (II) 
o Put Strike menos a Performance do Ativo Subjacente.  

A Performance do Ativo Subjacente é determinada como quociente de (A) o Nível de Referência Final, 
e (B) o seu Nível de Referência Inicial.] 

 

[Se o Título for uma Lookback Note (produto n.º 73), inserir:  

A [Lookback Note] [se aplicável, inserir outra designação comercial] está ligada ao desempenho do 
Ativo Subjacente. O modo como o produto funciona resulta de três fatores chave: 

1. Pagamentos de Cupão 

a) Se o desempenho do Ativo Subjacente baseado no valor oficial de fecho mais baixo ou, consoante 
o caso, no nível de fecho do Ativo Subjacente durante o Período Lookback for, como especificado 
nas Condições Finais, ou (i) superior ou (ii) igual ou superior ao Limiar do Cupão numa Data de 
Observação do Cupão, os investidores receberão o Montante do Cupão (Pagamento do Cupão) 
na Data de Pagamento de Cupão seguinte; 

b) Se o desempenho do Ativo Subjacente baseado no valor oficial de fecho mais baixo ou, consoante 
o caso, no nível de fecho do Ativo Subjacente durante o Período Lookback for, como especificado 
nas Condições Finais, ou (i) inferior ou (ii) igual ou inferior ao Limiar do Cupão numa Data de 
Observação do Cupão, não será feito um Pagamento de Cupão na Data de Pagamento de Cupão 
seguinte. 

2. Reembolso antecipado  

Se o desempenho do Ativo Subjacente baseado no valor oficial de fecho mais baixo ou, consoante o 
caso, no nível de fecho do Ativo Subjacente durante o Período Lookback for, como especificado nas 
Condições Finais, ou (i) superior ou (ii) igual ou superior ao Limiar de Reembolso relevante numa Data 
de Observação a Lookback Note será reembolsada antecipadamente ao Valor Nominal. Quaisquer 
Pagamentos do Cupão serão feitos adicionalmente se as condições do cupão ocorrerem. 

3. Reembolso na maturidade 

Se não ocorrer um reembolso antecipado, os investidores receberão um Montante em Numerário na 
Data de Liquidação que é apurado por referência ao desempenho do Ativo Subjacente nos seguintes 
termos: 

a) Se o Nível de Referência Final for ou (i) superior ou (ii) igual ou superior à Barreira, os investidores 
receberão o Valor Nominal na Data de Liquidação. 

b) Se o Nível de Referência Final for, como especificado nas Condições Finais, ou (i) inferior ou (ii) 
igual ou inferior à Barreira, a Lookback Note participará 1:1 no desempenho negativo do Ativo 
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Subjacente baseado no valor oficial de fecho mais baixo ou, consoante o caso, no nível de fecho 
do Ativo Subjacente durante o Período Lookback. 

Se as Condições Finais o especificarem, quaisquer Pagamentos do Cupão serão feitos adicionalmente 
se as condições do cupão ocorrerem. 

Os investidores limitam o seu retorno ao Valor Nominal e Pagamentos do Cupão em troca da 
possibilidade de reembolso antecipado.] 

 

[Se o Valor Mobiliário for um Currency Express Note (produto nº 74), inserir: 

Será feita uma verificação para esta [Currency Express Note] [se aplicável, inserir outra designação de 
marketing] em cada Data de Observação (que não a Data de Observação que ocorra na Data de 
Avaliação, se especificado nas Condições Finais), para aferir se o Ativo Subjacente nessa data está, 
conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) abaixo ou (ii) igual ou abaixo do respetivo Limiar de 
Reembolso. Se estiver, a [Currency Express Note] [se aplicável, inserir outra designação de marketing] 
será reembolsada antecipadamente ao Montante em Numerário relevante. 

A Prática de Mercado standard para apresentar taxas de câmbio é a de apresentar taxas de câmbio 
como o inverso da performance da Moeda Estrangeira, i.e., um Ativo Subjacente a subir significa uma 
depreciação da Moeda Estrangeira em face da Moeda Base e inversamente, um Ativo Subjacente em 
queda significa uma valorização da Moeda Estrangeira em face da Moeda Base. Nestes termos, os 
investidores participam na performance inversa do Ativo Subjacente. 

Se não houver reembolso antecipado, os investidores receberão um Montante em Numerário na Data 
de Liquidação qu é determinado dependendo do Nível de Referência Final como segue: 

a) Se o Nível de Referência Final estiver, como especificado nas Condições Finais, ou (i) abaixo ou 
(ii) igual ou abaixo do Limiar de Reembolso (que corresponde à última Data de Observação) (i.e., 
a Moeda Estrangeira mantém-se estável em face da Moeda Base ou valoriza relativamente à 
Moeda Base), os investidores recebem o Montante em Numerário especificado na Data de 
Liquidação. 

b) Se o Nível de Referência Final estiver, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) acima 
ou (ii) igual ou acima do Limiar de Reembolso, mas estiver, conforme especificado nas Condições 
Finais, ou (i) abaixo ou (ii) igual ou abaixo da Barreira, os investidores receberãoo Valor Nominal 
na Data de Liquidação. 

c) Se o Nível de Referência Final estiver, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) acima 
ou (ii) igual ou acima da Barreira, os investidores participarão 1:1 na performance do Ativo 
Subjacente (depreciação da Moeda Estrangeira relativamente à Moeda Base) com base no Nível 
de Referência Inicial. 

Os investidores limitam o seu posível rendimento aos Montantes em Numerário em troca da 
possibilidade de reembolso antecipado.] 

 

 

[Se o Valor Mobiliário for um Worst of Basket Autocallable Note (produto nº 75), inserir:  

O [Worst of Basket Autocallable Note] [se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] 
está associado à performance do Constituinte de Constituintes do Cabaz. A forma como o [Worst of 
Basket Autocallable Note] [se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] funciona 
resulta das seguintes características chave: 

1. Pagamentos de Cupão 

O Montante de Cupão numa Data de Pagamento de Cupão depende da cotação ou, conforme o caso, 
do nível do Constituinte do Cabaz na Data de Observação de Cupão imediatamente anterior. 

a) Se não tiver ocurrido qualquer Evento de Barreira de Cupão relativamente a qualquer Constituinte 
de Cabaz numa Data de Observação de Cupão, os investidores receberão o Montante de Cupão 
igual a uma percentagem especificada do Valor Nominal (Pagamento de Cupão) na Data de 
Pagamento de Cupão seguinte (no caso de, se especificado nas Condições Finais, tal 
percentagem poder ser diferente para cada Data de Pagamento de Cupão), 

b) Se um Evento de Barreira de Cupão relativamente a pelo menos um Consitituinte do Cabaz numa 
Data de Observação de Cupão, o Montante de Cupão será zero e não será feito qualquer 
Pagamento de Cupão na Data de Pagamento de Cupão seguinte, ou (se especificado nas 
Condições Finais) os investidores receberão o Montante de Cupão igual a uma percentagem 
especificada do Valor Nominal (Pagamento de Cupão Mais Baixo) na Data de Pagamento de 
Cupão seguinte (no caso de, se especificado nas Condições Finais, tal percentagem poder ser 
diferente para cada Data de Pagamento de Cupão).  

Um Evento de Barreira de Cupão ocorrerá numa Data de Observação de Cupão, se a cotação ou, 
conforme o caso, o nível de pelo menos um dos Constituintes de Cabaz em tal Data de Observação de 
Cupão estiver, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) abaixo ou (ii) igual ou abaixo do 
respetivo Limiar de Cupão. 
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2. Reembolso Antecipado 

Se as Condições Finais especificarem reembolso antecipado, será feita uma verificação para este 
[Worst of Basket Autocallable Note] [se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] em 
cada Data de Observação, para aferir se a cotação ou, conforme for o caso, o nível de todos os 
Constituintes do Cabaz estiver, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) acima ou (ii) igual 
ou acima do respetivo Limiar de Reembolso. Se estiver, o [Worst of Basket Autocallable Note] [se 
aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] será reembolsado antecipadamente a 
100% do Valor Nominal (ou outra percentage superior a 100% do Valor Nominal (conforme especificado 
nas Condições Finais), acrescido de (se especificado nas Condições Finais) a percentagem relevante 
do Valor Nominal (conforme especificado nas Condições Finais).  

3. Reembolso na maturidade, sujeito a reembolso antecipado se tal for especificado nas Condições 
Finais 

a) Na Data de Liquidação os investidores recebem o Valor Nominal, se o Nível de Referência Final 
de todos os Constituintes de Cabaz estiver, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) acima 
ou (ii) igual ou acima da respetiva Barreira. 

b) Se o Nível de Referência Final de pelo menos um Constituinte de Cabaz estiver, conforme 
especificado nas Condições Finais, ou (i) abaixo ou (ii) igual ou abaixo da respetiva Barreira, os 
investidores recebem um Montante em Numerário igual ao produto do (i) Valor Nominal e (ii) o quociente 
do Nível de Referência Final do Constituinte de Cabaz que, com base no respetivo Nível de Referência 
Inicial, tiver na maturidade do [Worst of Basket Autocallable Note] [se aplicável, inserir denominação de 
comercialização diferente] a pior performance de todos os Constituintes de Cabaz dividido pelo seu 
Nível de Referência Inicial. A Performance de um Constituinte de Cabaz é determinada como o 
quociente de (A) a diferença entre o seu Nível de Referência Final e o seu Nível de Referência Incial, e 
(B) o seu Nível de Referência Inicial.] 

 

[Se o Valor Mobiliário for um Autocallable Note Worst of Basket (with instalment redemption) 
(produto nº 76), inserir:  

A [Autocallable Note Worst of Basket (with instalment redemption)] [se aplicável, inserir denominação 
de comercialização diferente] está associada à performance dos Constituintes de Cabaz. A forma como 
a [Autocallable Note Worst of Basket (with instalment redemption)] [se aplicável, inserir denominação 
de comercialização diferente] funciona resulta de três características chave:  

1. Reembolso em prestações 

A [Autocallable Note Worst of Basket (with instalment redemption)] [se aplicável, inserir denominação 
de comercialização diferente] será parcialmente reembolsada relativamente a uma porção do Valor 
Nominal mediante o pagamento da Prestação de Montante em Numerário na Data de Liquidação da 
Prestação. Em acréscimo, os investidores receberão um Montante de Cupão calculado com base na 
porção do Valor Nominal devido nessa data.  

2. Reembolso Antecipado 

Será feita uma verificação para esta [Autocallable Note Worst of Basket (with instalment redemption)] 
[se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] em cada Data de Observação, para 
aferir se a cotação ou, conforme o caso, o nível de todos os Constituintes do Cabaz está, conforme 
especificado nas Condições Finais, ou (i) acima ou (ii) igual ou acima do respetivo Preço de Exercício 
(“Strike”). Se estiver, a [Autocallable Note Worst of Basket (with instalment redemption)] [se aplicável, 
inserir denominação de comercialização diferente] será reembolsada antecipadamente ao Montante em 
Numerário Final.  

3. Reembolso na maturidade 

Sujeito a um reembolso antecipado, a [Autocallable Note Worst of Basket (with instalment redemption)] 
[se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] é reembolsada na maturidade: 

a) Se o Nível de Referência Final de pelo menos um Constituinte do Cabaz estiver, conforme 
especificado nas Condições Finais, ou (i) abaixo ou (ii) igual ou abaixo da respetiva Barreira, os 
investidores recebem um montante igual ao produto da porção do Valor Nominal que não tenha 
ainda sido reembolsada na Data de Liquidação da Prestação e a Performance do Constituinte do 
Cabaz que, com base no respetivo Nível de Referência Inicial, tenha na maturidade da 
[Autocallable Note Worst of Basket (with instalment redemption)] [se aplicável, inserir denominação 
de comercialização diferente] a pior performance de todos os Constituintes do Cabaz.  

b) Se o Nível de Referência Final de todos os Constituintes do Cabaz estiver, conforme especificado 
nas Condições Finais, ou (i) acima ou (ii) igual ou acima da respetiva Barreira, os investidores 
recebem a porção do Valor Nominal que não tenha sido já reembolsada na Data de Liquidação da 
Prestação.] 

 

[Se o Valor Mobiliário for um Autocallable Note with Knock Out Barrier (produto nº 77), inserir: 

A [Autocallable Note with Knock Out Barrier] [se aplicável, inserir denominação de comercialização 
diferente] está associada à performance dos Constituintes de Cabaz. A forma como esta [Autocallable 
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Note with Knock Out Barrier] [se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] funciona 
resulta das seguintes caracterísiticas chave: 

1. Pagamentos de Cupão 

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

Se o Nível de Referência de todos os Constituintes de Cabaz estiver, conforme especificado nas 
Condições Finais, ou (i) acima ou (ii) igual ou acima do respetivo Limiar de Cupão, a [Autocallable Note 
with Knock Out Barrier] [se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] paga um 
Montante Cupão igual à percentagem, especificada nas Condições Finais, do Valor Nominal 
(Pagamento de Cupão) na Data de Pagamento de Cupão seguinte. Para obstar a dúvidas, se o Limiar 
de Reembolso especificado nas Condições Finais for superior ou igual ao Limiar de Cupão especificado 
nas Condições Finais, então se um Evento Knock Out tiver ocorrido numa Data de Observação, na Data 
de Pagamento de Cupão seguinte será pago um montante de cupão para a Data de Observação em 
que o Evento Knock Out tenha ocorrido e não serão pagos quaisquer montantes de cupão após esse 
momento. 

2. Reembolso Antecipado 

Se especificado nas Condições Finais, será feita uma verificação para a [Autocallable Note with Knock 
Out Barrier] [se aplicável, inserir denominação de comercialização diferente] em cada Data de 
Observação (que não a Data de Observação que ocorra na Data de Avaliação), para aferir se o Nível 
de Referência de todos os Constituintes de Cabaz está, conforme especificado nas Condições Finais, 
ou (i) acima ou (ii) igual ou acima do respetivo Limiar de Reembolso (um Evento Knock Out). Se um 
Evento Knock Out tiver ocurrido, a [Autocallable Note with Knock Out Barrier] [se aplicável, inserir 
denominação de comercialização diferente] será reembolsada antecipadamente ao Montante em 
Numerário relevante, o qual é um montante igual a 100% do Valor Nominal (ou outra percentagem 
superior a 100% do Valor Nominal conforme especificado nas Condições Finais), acrescido de (se 
especificado nas Condições Finais) a percentagem relevante do Valor Nominal (como especificado nas 
Condições Finais). 

3. Reembolso na Maturidade 

Sujeito ao reembolso antecipado (se especificado nas Condições Finais), os investidores recebem um 
Montante em Numerário na Data de Liquidação, cujo montante depende do Nível de Referência Final 
dos Constituintes de Cabaz: 

a) Se o Nível de Referência Final de todos os Constituintes do Cabaz estiver, conforme especificado 
nas Condições Finais, ou (i) acima ou (ii) igual ou acima da respetiva Barreira, o Montante em 
Numerário será igual a 100% do Valor Nominal (ou outra percentagem superior a 100% do Valor 
Nominal conforme especificado nas Condições Finais). 

b) Se o Nível de Referência Final de pelo menos um dos Constituintes do Cabaz estiver, conforme 
especificado nas Condições Finais, ou (i) abaixo ou (ii) igual ou abaixo da respetiva Barreira, o 
Montante em Numerário será igual ao produto de (i) Valor Nominal e (ii) o quociente do Nível de 
Referência Final do Constituinte de Cabaz que, com base no respetivo Nível de Referência Inicial, 
tenha na maturidade da [Autocallable Note with Knock Out Barrier] [se aplicável, inserir 
denominação de comercialização diferente] a pior performance de todos os Constituintes de 
Cabaz dividido pelo seu Nível de Referência Incial.  

A Performance de um Constituinte de Cabaz é determinada como o quociente de (A) o seu Nível de 
Referência Final, dividido por (B) o seu Nível de Referência Inicial.] 

 

[Se o Valor Mobiliário for um Express Autocallable Note on a Basket (produto nº 78), inserir: 

A [Express Autocallable Note on a Basket] [se aplicável, inserir outra designação de marketing] está 
associada á performance dos Constituintes do Cabaz. A forma como esta [Express Autocallable Note 
on a Basket] [se aplicável, inserir outra designação de marketing] funciona resulta das seguintes 
características chave: 

1. Reembolso antecipado 

Se as Condições Finais especificarem reembolso antecipado, será feita uma verificação para a [Express 
Autocallable Note on a Basket] [se aplicável, inserir outra designação de marketing] em cada Data de 
Observação (que não a Data de Observação agendada para ocorrer na Data de Avaliação, se 
especificado nas Condições Finais), para aferir se o Nível de Referência de todos os Constituintes do 
Cabaz está, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) acima ou (ii) igual ou acima do respetivo 
Limiar de Reembolso (um Evento de Reembolso). Se ocorrer um Evento de Reembolso, a [Express 
Autocallable Note on a Basket] [se aplicável, inserir outra designação de marketing] será reembolsada 
antecipadamente a 100% do Valor Nominal (ou outra percentage superior a 100% do Valor Nominal 
conforme especificado nas Condições Finais), e se especificado nas Condições, acrescido de um cupão 
de reembolsoigual a uma percentagem do Valor Nominal (conforme especificado nas Condições 
Finais). 

2. Reembolso na maturidade  

Notes_Portuguese_Suppl_F



I. RESUMO 

 

42 

Sujeito ao reembolso antecipado (se especificado nas Condições Finais), os investidores receberão um 
Montante em Numerário na Data de Liquidação que é determinada dependento do Nível de Referência 
Final dos Constituintes do Cabaz como segue: 

a) Se o Nível de Referência Final de todos os Constituintes do Cabaz estiver, conforme especificado 
nas Condições Finais, ou (i) acima ou (ii) igual ou acima do respetivo Preço de Exercício (“Strike”), 
os investidores recebem 100% do Valor Nominal (ou outra percentagem superior a 100% do Valor 
Nominal conforme especificado nas Condições Finais), e se especificado nas Condições Finais, 
acrescido de um montante adicional igual a uma percentagem do Valor Nominal (conforme 
especificado nas Condições Finais). 

b) Se o Nível de Referência Final de pelo menos um Constituinte de Cabaz estiver, conforme 
especificado nas Condições Finais, ou (i) abaixo ou (ii) igual ou abaixo do respetivo Preço de 
Exercício (“Strike”) e o Nível de Referência Final de todos os Constituintes de Cabaz estiver, 
conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) acima ou (ii) igual ou acima da respetiva 
Barreira, os investidores recebem 100% do Valor Nominal (ou outra percentagem superior a 100% 
do Valor Nominal conforme especificado nas Condições Finais), ou 

c) Se o Nível de Referência Final de pelo menos um Constituinte de Cabaz estiver, conforme 
especificado nas Condições Finais, ou (i) abaixo ou (ii) igual ou abaixo da respetiva Barreira, os 
investidores recebem um montante igual ao produto de (i) o Valor Nominal e (ii) o quociente do 
Nível de Referência Final do Constituinte de Cabaz que, com base no respetivo Nível de 
Referência Inicial, tem na maturidade do [Express Autocallable Note on a Basket] [se aplicável, 
inserir outra designação de marketing] a pior performance de todos os Constituintes de Cabaz 
dividido pelo seu Nivel de Referência Inicial, desde que o Montante em Numerário não seja 
superior ao Montante Máximo especificado nas Condições Finais, e não será menos do que o 
Montante Mínimo especificado nas Condições Finais. 

A Performance de um Constituinte de Cabaz é determinado como o quociente do Nível de Referência 
Final, dividido pelo seu Nível de Referência Inicial.] 

 

 

[Se o Valor Mobiliário for uma Autocallable Note on a Basket Average (with instalment redemption) 
(produto nº 79), inserir: 

A [Autocallable Note on a Basket Average (with instalment redemption)] [se aplicável, inserir outra 
designação de marketing] está associada ao desempenho dos Constituintes do Cabaz. A forma como 
esta [Autocallable Note on a Basket Average (with instalment redemption)] [se aplicável, inserir outra 
designação de marketing] funciona resulta das seguintes características chave: 
 
1. Reembolso em prestações 

 
A [Autocallable Note on a Basket Average (with instalment redemption)] [se aplicável, inserir outra 
designação de marketing] será reembolsada parcialmente a respeito da porção do Valor Nominal 
através do pagamento do Montante em Numerário a Prestações na Data de Liquidação a Prestações. 
Adicionalmente, os investidores receberão um Montante de Cupão calculado na base da porção do 
Valor Nominal devido na presente data ou na Data de Pagamento de Cupão (conforme especificado 
nas Condições Finais). 
 
Sujeito a um reembolso antecipado, conforme especificado abaixo e nas Condições Finais, a 
[Autocallable Note on a Basket Average (with instalment redemption)] [se aplicável, inserir outra 
designação de marketing] é reembolsada na maturidade: 

 
a) Se o Desempenho na Última Data de Observação for inferior ou igual a ou inferior (conforme 

especificado nas Condições Finais) à Barreira, os investidores recebem na Data de Liquidação 
Final a respeito da Última Data de Observação um montante igual ao produto da porção do Valor 
Nominal que ainda não tinha sido reembolsado na Data de Liquidação a Prestações (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 superior ou igual a ou superior (conforme 

especificado nas Condições Finais) à Barreira, os investidores recebem na Data de Liquidação 
Final a respeito da Última Data de Observação um montante igual à porção do Valor Nominal que 
ainda não tinha sido reembolsado na Data de Liquidação a Prestações (i.e. o Montante Residual). 

 
2. Reembolso Antecipado 

Será feita uma verificação para esta [Autocallable Note on a Basket Average (with instalment 
redemption)] [se aplicável, inserir outra designação de marketing] em cada Data de Observação, para 
aferir se o Desempenho é superior ou igual ou superior (conforme especificado nas Condições Finais) 
ao Exercício para a respetiva Data de Observação. Se o Desempenho for superior ou igual ou superior 
(conforme especificado nas Condições Finais) ao Exercício para a respetiva Data de Observação a 
[Autocallable Note on a Basket Average (with instalment redemption)] [se aplicável, inserir outra 
designação de marketing] será reembolsada antecipadamente na Data de Liquidação relevante ao 
Montante em Numerário Final para a respetiva Data de Observação.] 
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[Se o Valor Mobiliário for uma Autocallable Note with Conditional Coupons (produto nº 80), inserir: 

A [Autocallable Note with Conditional Coupons] [se aplicável, inserir outra designação de marketing] 
está associada ao desempenho dos Ativos Subjacentes. A forma como esta [Autocallable Note with 
Conditional Coupons] [se aplicável, inserir outra designação de marketing] funciona resulta das 
seguintes características chave: 

1. Pagamentos de cupão 

O Montante de Cupão pagável numa Data de Pagamento de Cupão depende do valor, preço ou nível 
(conforme especificado nas Condições Finais) do Ativo Subjacente na Data de Observação 
imediatamente anterior. 

a) Se o Desempenho do Ativo Subjacente numa Data de Observação for superior ou superior 
ou igual (conforme especificado nas Condições Finais) 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 Valor Nominal e (ii) da soma do Cupão Adicional 
mais o Cupão; 

b) Se o Desempenho do Ativo Subjacente numa Data de Observação for inferior ou igual ou 
inferior (conforme especificado nas Condições Finais) ao Limiar de Cupão Adicional mas 
superior ou superior ou igual (conforme especificado nas Condições Finais) ao Limiar de 
Cupão, os investidores receberão na Data de Pagamento de Cupão imediatamente 
seguinte um Montante de Cupão igual ao produto (i) do Valor Nominal e (ii) do Cupão; 

c) Se o Desempenho do Ativo Subjacente numa Data de Observação for inferior ou igual ou 
inferior (conforme especificado nas Condições Finais) ao Limiar de Cupão, o Montante de 
Cupão será zero e não será pago Montante de Cupão na Data de Pagamento de Cupão 
imediatamente seguinte. 

O Desempenho do Ativo Subjacente numa Data de Observação é determinado como o quociente de 
(A) o valor, preço ou nível (conforme especificado nas Condições Finais) do Ativo Subjacente numa 
Data de Observação, e (B) o respetivo Nível de Referência. 

2. Reembolso Antecipado 

Será feita uma verificação para esta [Autocallable Note with Conditional Coupons] [se aplicável, inserir 
outra designação de marketing] em cada Data de Observação que não seja Data de Avaliação, para 
aferir se o Desempenho do Ativo Subjacente é superior ou superior ou igual (conforme especificado nas 
Condições Finais) ao Limiar de Reembolso para a respetiva Data de Observação (um “Evento de 
Reembolso”). Se ocorrer um Evento de Reembolso, a [Autocallable Note with Conditional Coupons] [se 
aplicável, inserir outra designação de marketing] será reembolsada antecipadamente a um Montante 
em Numerário igual ao produto de (a) o Valor 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 ou superior ou igual (conforme especificado nos Final Terms) ao Limiar de 
Reembolso para a Data de Observação que ocorra na Data de Avaliação, os investidores 
recebem na Data de Liquidação um Montante em Numerário igual ao produto (i) do Valor 
Nominal e (ii) a soma de (A) um mais (B) o Cupão Adicional Final; 

b) For inferior ou igual ou inferior (conforme especificado nos Final Terms) ao Limiar de 
Reembolso para a Data de Observação que ocorra na Data de Avaliação mas superior ou 
superior ou igual (conforme especificado nos Final Terms) à Barreira, os investidores recebem 
na Data de Liquidação um Montante em Numerário igual ao Valor Nominal; ou  

c) For inferior ou igual ou inferior (conforme especificado nos Final Terms) à Barreira, os 
investidores recebem na Data de Liquidação um Montante em Numerário igual ao maior de zero 
e o produto (i) do Valor 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 respetivo Nível de Referência Inicial.] 

 

[Se o Valor Mobiliário for uma Express Note (Physical Delivery) (produto nº 81), inserir: 

A [Express Note] [se aplicável, inserir outra designação de marketing] está associada ao desempenho 
dos Ativos Subjacentes. A forma como esta [Express Note] [se aplicável, inserir outra designação de 
marketing] funciona resulta das seguintes características chave: 

1. Pagamentos de cupão 

O Pagamento de Cupão é ou (i) condicional ou (ii) incondicional conforme definido nas Condições 
Finais. No caso de um Pagamento de Cupão condicional, as Condições Finais também determinam 
se, se a condição do cupão não ocorrer numa Data de Observação de Cupão, um Pagamento de 
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Cupão perdido será feito numa Data de Pagamento de Cupão posterior, desde que a condição do 
cupão ocorra na respetiva Data de Observação do Cupão. 

Se o Pagamento de Cupão for condicional e 

a) O Ativo Subjacente feche, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) acima ou (ii) igual 
ao ou acima do Limiar de Cupão numa das Datas de Observação de Cupão, os investidores 
receberão o Montante de Cupão na Data de Pagamento de Cupão seguinte (Pagamento de 
Cupão). 

b) Se o Ativo Subjacente feche, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) abaixo ou (ii) 
igual a ou abaixo do Limiar de Cupão numa Data de Observação de Cupão, não será efetuado 
Pagamento de Cupão na Data de Pagamento de Cupão seguinte. Se especificado nas 
Condições Finais, o Pagamento de Cupão será feito numa Data de Pagamento de Cupão 
posterior se o Ativo Subjacente fechar, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) 
acima ou (ii) igual ao ou acima do Limiar de Cupão numa das Datas de Observação de Cupão 
subsequentes. Se o Ativo Subjacente não fechar, conforme especificado nas Condições Finais, 
ou (i) acima ou (ii) igual ao ou acima do Limiar de Cupão numa das Datas de Observação de 
Cupão subsequentes, não serão pagos Pagamentos de Cupão ao abrigo da [Express Note] [se 
aplicável, inserir outra designação de marketing]. 

Se o Pagamento de Cupão for incondicional, a [Express Note] [se aplicável, inserir outra designação 
de marketing] paga o Montante de Cupão nas Datas de Pagamento de Cupão. 

2. Reembolso Antecipado 

Se as Condições Finais especificarem o reembolso antecipado, será feita uma verificação para esta 
[Express Note] [se aplicável, inserir outra designação de marketing] em cada Data de Observação para 
aferir se o preço ou nível do Ativo Subjacente é, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) 
superior ou (ii) igual ou superior ao Limiar de Reembolso. Se for, a [Express Note] [se aplicável, inserir 
outra designação de marketing] será reembolsada antecipadamente ao Valor Nominal.  

3. Reembolso na maturidade, sujeito a reembolso antecipado se especificado nas Condições Finais 

a) Na Data de Liquidação os investidores recebem o Valor Nominal se o Nível de Rederência Final 
for, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) superior ou (ii) igual ou superior à 
Barreira. 

b) Se o Nível de Referência Final for, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) inferior 
ou (ii) igual ou inferior à Barreira, os investidores recebem o Ativo Subjacente com base no 
Multiplicador ou, conforme o caso, ativos especificados como o Montante de Entrega Físico e 
participam assim 1:1 no desempenho do Ativo Subjacente com base no Exercício. Montantes 
fracionados não são entregues, mas são pagos como um pagamento em numerário 
correspondente na Moeda de Liquidação para cada [Express Note] [se aplicável, inserir outra 
designação de marketing]. 

Se as Condições Finais assim o especificarem, os Pagamentos de Cupão devidos ou, se as 
Condições Finais especificarem Pagamentos de Cupão condicionais, quaisquer Pagamentos de 
Cupão, serão feitos adicionalmente caso as condições se verifiquem. 

Os investidores limitam o seu retorno ao Valor Nominal e Pagamentos de Cupão em troca da 
possibilidade de reembolso antecipado.] 

 

[Se o Valor Mobiliário for uma Express Note (Cash Settlement) (produto nº 82), inserir: 

A [Express Note] [se aplicável, inserir outra designação de marketing] está associada ao desempenho 
dos Ativos Subjacentes. A forma como esta [Express Note] [se aplicável, inserir outra designação de 
marketing] funciona resulta das seguintes características chave: 

1. Pagamentos do Cupão 

O pagamento de cupão é (i) condicional ou (ii) incondicional, conforme estabelecido nas Condições 
Finais. No caso de um Pagamento de Cupão condicional, as Condições Finais também especificam se 
a condição do cupão não ocorrer numa Data de Observação do Cupão, será efetuado um Pagamento 
do Cupão perdido numa Data de Pagamento do Cupão posterior, desde que a condição do cupão ocorra 
na respetiva Data de Observação do Cupão. 

Se o Pagamento de Cupão for condicional e 

a) O Ativo Subjacente feche, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) acima ou (ii) igual 
ao ou acima do Limiar de Cupão numa das Datas de Observação de Cupão, os investidores 
receberão o Montante de Cupão na Data de Pagamento de Cupão seguinte (Pagamento de 
Cupão). 

b) Se o Ativo Subjacente feche, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) abaixo ou (ii) 
igual a ou abaixo do Limiar de Cupão numa Data de Observação de Cupão, não será efetuado 
Pagamento de Cupão na Data de Pagamento de Cupão seguinte. Se especificado nas 
Condições Finais, o Pagamento de Cupão será feito numa Data de Pagamento de Cupão 
posterior se o Ativo Subjacente fechar, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) 
acima ou (ii) igual ao ou acima do Limiar de Cupão numa das Datas de Observação de Cupão 
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subsequentes. Se o Ativo Subjacente não fechar, conforme especificado nas Condições Finais, 
ou (i) acima ou (ii) igual ao ou acima do Limiar de Cupão numa das Datas de Observação de 
Cupão subsequentes, não serão pagos Pagamentos de Cupão ao abrigo da [Express Note] [se 
aplicável, inserir outra designação de marketing]. 

Se o Pagamento de Cupão for incondicional, a [Express Note] [se aplicável, inserir outra designação 
de marketing] paga o Montante de Cupão nas Datas de Pagamento de Cupão. 

2. Reembolso Antecipado 

Se as Condições Finais especificarem o reembolso antecipado, será feita uma verificação para esta 
[Express Note] [se aplicável, inserir outra designação de marketing] em cada Data de Observação para 
aferir se o preço ou nível do Ativo Subjacente é, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) 
superior ou (ii) igual ou superior ao Limiar de Reembolso. Se for, a [Express Note] [se aplicável, inserir 
outra designação de marketing] será reembolsada antecipadamente ao Valor Nominal.  

3. Reembolso na maturidade, sujeito a reembolso antecipado se especificado nas Condições Finais 

a) Na Data de Liquidação os investidores recebem o Valor Nominal se o Nível de Referência Final 
for, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) superior ou (ii) igual ou superior à 
Barreira. 

b) Se o Nível de Referência Final for, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) inferior 
ou (ii) igual ou inferior à Barreira, os investidores recebem um Montante em Numerário igual ao 
Nível de Referência Final considerando o Multiplicador, e participam assim 1:1 no desempenho 
do Ativo Subjacente com base no Exercício.  

Se as Condições Finais assim o especificarem, os Pagamentos de Cupão devidos ou, se as 
Condições Finais especificarem Pagamentos de Cupão condicionais, quaisquer Pagamentos de 
Cupão, serão feitos adicionalmente caso as condições se verifiquem. 

Os investidores limitam o seu retorno ao Valor Nominal e Pagamentos de Cupão em troca da 
possibilidade de reembolso antecipado.] 
 

 
[Inserir conforme apropriado: O Ativo Subjacente é determinado na Moeda de Referência; os montante 
assim determinados serão convertidos para a Moeda de Liquidação com base na Taxa de Câmbio 
relevante.]  
 
[Inserir conforme apropriado: [O [•] Certificado] [O [•] Warrant] [A [•] Note] [A [•] Reverse Convertible 
Note] tem proteção de moeda [na maturidade], i.e. apesarde o Ativo Subjacente ser determinado na 
Moeda de Referência, [os montantes assim determinados serão convertidos 1:1 para a Moeda de 
Liquidação] [ o Montante em Numerário é deterinado [na Moeda de Liquidação] sem referência ao 
movimento da taxa de câmbio [entre a Moeda de Referência e a Moeda de Liquidação] [com base 
apenas no desempenho do Ativo Subjacente]][o número de ativos subjacentes ou ativos a ser entregues 
assim determinado e quaisquer Montantes de Ajuste serão convertidos sem referência ao movimento 
da taxa de câmbio entre a Moeda de Referência e a Moeda de Liquidação durante o prazo] [inserir 
conforme apropriado a redação correspondente para os cabazes] (quanto).]  
 
[Inserir conforme apropriado: A determinação do [Nível de Referência Inicial [e] [do Nível de Referência 
Final] baseia-se na média aritmética dos [preços] [níveis] do Ativo Subjacente nas [Datas de Avaliação 
Iniciais] [e] [Nas Datas de Avaliação] [respetivamente].  
 
[Inserir conforme apropriado: O Nível de Referência Inicial será determinado com base no Nível Mínimo 
de Referência, que se refere ao preço de fecho oficial mais baixo ou, conforme o caso, o nível de fecho 
do Ativo Subjacente observado [em qualquer Data de Observação] [ao longo de cada dia]no Melhor 
Período de Entrada.] 

[Durante o prazo os investidores não receberão qualquer rendimento corrente, tal como juros.] [Do 
mesmo modo, os investidores] [Investidores] não têm direito de interpor quaisquer queixas 
[relativamente ao Ativo Subjacente] [derivadas do Ativo Subjacente] [a respeito dos Constituintes do 
Cabaz] [derivada dos Constituintes do Cabaz] ([(ex. direitos de voto [, dividendos]).]])].]  

Por favor apagar termos que não sejam necessários para a descrição do produto: 

[Limiar de Airbag] 
[ ]* 

[Barreira] [ ]* 
[Moeda Base] [ ]* 
[Montante do Bónus] [ ]* 
[Nível do Bónus] [ ]* 
[Bónus do Cupão]  

[Limar do Bónus do Cupão]  

[Limite Máximo] [ ]* 

[Montante em Numerário] [ ]* 

[Cupão]  

[Cupão 1]  

[Cupão 2]  

[Cupão 3]  
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[Montante de Cupão] [ ]* 

[Barreira do Cupão]  

[Evento de Barreira do Cupão]  

[Data de Determinação do Cupão]  

[Divisor do Cupão]  

[Data de Observação do Cupão]  [ ]* 

[Período de Observação do Cupão] [ ]* 

[Data de Pagamento do Cupão] [ ]* 

[Período do Cupão] [ ]* 

[Data de Referência do Período de Cupão]  

[Limiar do Cupão] [ ]* 

[Moeda Estrangeira] [ ]* 

[Nível de Referência Inicial] [ ]* 

[Data de Avaliação Inicial] [ ]* 

[Prestação de Montante em Numerário] [ ]* 
[Data de Liquidação da Prestação]  

[Data de Emissão] [ ]* 
[Evento de Knock Out] [ ]* 
[Evento Lock In]  

[Lock In Step] [ ]* 
[Limiar Lock In] [ ]* 
[Período Loockback]  

[Barreira Inferior]  

[Barreira Inferior do Cupão] [ ]* 

[Margem] [ ]* 

[Montante Máximo] [ ]* 

[Cupão Máximo] [ ]*  

[Montante Mínimo] [ ]* 

[Cupão Mínimo] [ ]* [ 

[[Nível Mínimo de Referência] [ ]* 

[Multiplicador] [ ]*  

[Valor Nominal] 
[ ]* 

[Data(s) de Observação] [ ]* 

[Período de Observação] [ ]* 

[Montante de Garantia de Capital Parcial] 
[ ]* 

[Fator de Participação] 
[ ]* 

[Montante de Entrega Física] [ ]* 

[Percentagem de Accrual Range] [ ]* 
[Data de Reembolso] [ ]* 

[Direito de Reembolso do Emitente] [Sim][Não]* 

[Limiar do Reembolso] [ ]* 

[Nível de Referência] [ ]* 

[Taxa de Referência] [ ]* 
[Moeda de Liquidação] [ ]* 

[Preço de Exercício (“Strike”)] [ ]* 
[Evento Switch] [ ]* 
[Data de Evento Switch] [ ]* 
[Barreira Superior] [ ]* 
[Barreira Superior do Cupão] [ ]* 

[Data de Avaliação] [ ]* 

[se necessário, inserir definições adicionais] [ ]* 

[Em relação aos Valores Mobiliários multi-series inserir a seguinte tabela genérica da informação 

relevante e completar para cada Série de Valores Mobiliários: 

ISIN [ ] [ ] [ ] 
[ ] [ ] [ ] [ ] 

 

C.16 A data de 
expiração ou 
vencimento dos 
Valores 
Mobiliários 
derivados – a 
data de 
exercício ou a 
data final de 
referência. 

 [Data de Liquidação: [ ]*] 

 [Data de Avaliação: []*] 

 

[Em relação aos Valores Mobiliários multi-series inserir a seguinte tabela genérica da informação 

relevante e completar para Série de Valores Mobiliários: 

ISIN [Data de 
Liquidação] 

[Data[s] de Exercício] 
[Período de Exercício] 

[data de 
avaliação] 

[ ] [ ] [ ] [ ] 
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C.17 Procedimento 
de liquidação 
dos Valores 
Mobiliários 
derivados. 

Quaisquer valores em Espécie pagáveis pelo Emitente deverão ser transferidos para o Agente de 
Compensação relevante para proceder à sua distribuição pelos detentores dos Valores Mobiliários. 

O Emitente terá cumprido as suas obrigações de pagamento [e/ou entrega] através do pagamento e/ou 
entrega 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 
Valores 
Mobiliários 
derivados. 

[Pagamento do Montante em Numerário e/ou entrega do Montante da Entrega Física a cada detentor 
dos Valores Mobiliários respetivo na Data de Liquidação.] 

[Pagamento do Montante em Numerário ao respetivo detentor dos Valores Mobiliários relevante na Data 
de Liquidação.] 

[Entrega do Montante da Entrega Física ao respetivo detentor dos Valores Mobiliários relevante na Data 
de Liquidação.]  

 

C.19 O Preço de 
Exercício 
(“Strike”) ou o 
preço final de 
referência do 
Ativo 
Subjacente.  

[Não aplicável; os Valores Mobiliários não são Valores Mobiliários Derivados.] 

[O Nível de Referência Final] [de cada Produto do Cabaz]: [ ]*]  

[Em relação aos Valores Mobiliários multi-series inserir a seguinte tabela genérica da informação 
relevante e completar para Série de Valores Mobiliários: 

ISIN Nível de Referência Final 

[ ] [ ] 

Não aplicável; Os Valores Mobiliários pagam um montante fixo sem referência ao Preço de Exercício 
(“Strike”) ou ao preço de referência final do Ativo Subjacente.  

C.20 Tipo de Ativo 
Subjacente e 
onde pode ser 
obtida 
informação 
sobre o 
subjacente. 

[Não aplicável; os Valores Mobiliários não são Valores Mobiliários Derivados] 

  

Tipo:  [Ação] [ou títulos de participação no capital] [Índice] [Outro Valor Mobiliário] [Commodity] 
[Taxa de Câmbio] [Contrato de Futuros] [Fundo] [Unidade de Participação] [Taxa de juro] 
[Cabaz de ativos constituído da seguinte forma: inserir detalhes acerca do respetivo tipo ou 
tipos de Constituintes do Cabaz – Acções ou títulos de participação no capital, Índices, 
Outros Valores Mobiliários, 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 Ativo Subjacente 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 Valor Mobiliário ou elemento que integra 
o Ativo Subjacente. [Se não existir informação pública, inserir: disponível nas nossas instalações [inserir 
morada/nº de telefone]] 

[Relativamente aos Valores Mobiliários multiséries inserir adicionalmente a seguinte tabela que reúne 
informação relevante e completa para cada série de Valores Mobiliários: 

ISIN [ ] [ ] [ ] 

[ ] [ ] [ ] [ ] 
 

 

Elemento Secção D – Riscos 

D.2 Informação 
essencial sobre 
os principais 
riscos 
específicos da 
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 rendibilidade do Deutsche Bank são descritos em 
seguida: 

• Enquanto banco de investimento global com uma grande franquia de clientes privados, os seus 
negócios são afetados materialmente pelas condições de mercado macroeconómicas e 
financeiras. Existem riscos significativos que podem afetar negativamente os resultados das 
operações e a situação financeira de alguns dos seus negócios, 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, riscos geopolíticos e riscos colocados pela 
pandemia da COVID 19. 
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• O Deutsche Bank está sujeito aos riscos de mercado, económicos, comerciais e de mercado 
globais, relativamente à atual pandemia do COVID 19. 

• 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 nos seus negócios. A capacidade de nos protegermos contra 
estes riscos é limitada. 

• A saída do Reino Unido da União Europeia – Brexit – pode ter efeitos adversos nos seus 
negócios, 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. 

• O Deutsche Bank também está sujeito a outros riscos globais macroeconómicos e políticos 
relativamente ao Médio Oriente. 

• Os resultados das operações e condição financeira 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 suas decisões estratégicas. Se o Deutsche Bank não 
conseguir melhorar a sua rentabilidade, já que continua a enfrentar estes ventos adversos, 
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 pelos seus reguladores. 

• 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 suas receitas e os seus lucros, 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 seus 
custos de financiamento, e qualquer descida futura poderá afetar de forma materialmente 
adversa os seus custos de financiamento, a intenção das contrapartes continuarem a realização 
de negócios connosco e aspetos significativos do seu modelo de negócios. 

• Em 7 de julho 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, incluindo depreciação e provisões, 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. 

• O Deutsche Bank pode ter dificuldade em identificar e executar combinações de negócios, em 
envolver-se em combinações ou evitá-las pode prejudicar materialmente os resultados das suas 
operações e o preço das suas ações. 

• A forte concorrência no seu mercado doméstico 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 em nós e podem afetar adversamente o seu negócio e a sua capacidade 
para executar os seus planos estratégicos. Reguladores competentes podem proibir-nos 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 que mantenhamos um capital crescente e dívida 
bail-inable (dívida que possa ser paga sob fiança em resolução) e a obedecer a requisitos 
restritivos de liquidez. Estes requisitos podem afetar significativamente o seu modelo de negócio, 
condição financeira e resultados das operações, 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 
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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 suas 
decisões comerciais e, ao tomar essas decisões, os seus interesses 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 suas ações ou instrumentos de 
regulação de capital. 

• Legislação europeia e alemã a respeito sobre a recuperação e a resolução de bancos e 
sociedades de investimento, se fossem dados passos para garantir 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 dos seus derivados, impostos e 
taxas bancárias compensatórias, proteção de depósitos, proteção de dados ou um possível 
imposto sobre transações financeiras - podem aumentar materialmente os seus custos 
operacionais 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 a nós. 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 sua reputação, a posição reguladora 
e a condição financeira poderão ser afetadas de forma materialmente adversa, e a sua 
capacidade para alcançar metas estratégicas pode ser prejudicada. 

• O BaFin ordenou-nos que melhorássemos a infraestrutura de controlo e conformidade em 
relação ao combate ao branqueamento de capitais e a processos de conhecimento dos clientes, 
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-
nos 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 seus resultados 
operacionais, as suas condições financeiras e a sua reputação. 

• Os reguladores e as autoridades legais estão a investigar, entre outras coisas, a sua 
conformidade com a Lei Norte-americana sobre Práticas de Corrupção no Estrangeiro e outras 
leis relativamente ao 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 sua exposição financeira 
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 nós podem afetar 
material e adversamente os resultados das suas operações, condição financeira e reputação. 

• O Deutsche Bank é, atualmente, alvo de inquéritos e investigações na indústria, por parte de 
autoridades reguladoras e legais, relativamente a transações de clientes com participações 
alemãs em torno das datas de registo de dividendos, para efeitos de obtenção de créditos fiscais 
alemães ou reembolsos em relação a impostos retidos cobrados sobre pagamentos de 
dividendos (as chamadas transações cum-ex). Além disso, o Deutsche Bank está exposto a 
potenciais obrigações fiscais e à declaração de potenciais ações legais civis por terceiros, por 
ex., antigas contrapartes, bancos depositários, investidores e outros participantes de mercado, 
incluindo em consequência de sentenças penais em processos penais em que o Deutsche Bank 
não esteja diretamente envolvido. Devido a uma série de incertezas, incluindo o desenvolvimento 
de investigações, processo judiciais, ações administrativas por autoridades e a declaração de 
ações por terceiros, os eventuais resultados destas questões são imprevisíveis, e podem afetar 
material e adversamente os resultados das suas operações, condição financeira e reputação. 
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• 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 nós decorrente da 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 suas receitas gerais e na condição financeira. 

• Os comités do congresso dos EUA e outras entidades governamentais norte-americanas têm 
procurado informações junto de nós sobre potenciais acordos entre nós e a sua filial executiva 
norte-americana, o Presidente, a sua família e outros parceiros próximos, expondo-nos 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-nos 
em particular a riscos de reputação e potenciais perdas de negócios, como resultado da ampla 
atenção dos meios de comunicação. 

• O Deutsche Bank recebeu pedidos de informação de organismos legais e policiais relativamente 
aos seus controlos anti-crimes financeiros, incluindo nos EUA. Se qualquer das investigações 
resultar na conclusão de que o Banco falhou em cumprir a lei aplicável, o Banco pode ser sujeito 
a penalizações materiais, limitações nos negócios, compromissos de reparação e/ou ações 
penais, bem como riscos de reputação e potenciais perdas de negócios, como resultado da 
ampla atenção dos meios de comunicação. 

• Uma declaração ou convicção nossa de culpa ou dos nossos 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 sua exposição a risco de crédito. 

• Uma proporção substancial dos seus ativos e passivos compreende instrumentos financeiros que 
o Deutsche Bank 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 sua 
rentabilidade e nos resultados das suas operações. 

• 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. 

• O Deutsche Bank está exposto a riscos de pensões que podem ter um impacto material na 
avaliação das suas obrigações de pensões, incluindo taxas de juro, inflação e riscos de 
longevidade, que podem ter impacto material nas suas receitas. 

• As políticas, procedimentos e métodos de gestão de risco do Deutsche Bank deixam-nos 
expostos 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 seus processos, na 
conduta dos seus colaboradores, da instabilidade, de anomalias ou falhas no seu sistema de IT 
e na sua infraestrutura, ou perdas de continuidade do negócio, ou problemas comparáveis 
relativamente aos seus fornecedores, podem perturbar os seus negócios 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-nos riscos comparativamente aos 
que corremos quando executamos os serviços por nós mesmos, 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 suas 
expectativas, o Deutsche Bank pode ficar exposto a perdas materiais, ações reguladoras ou 
litígios, ou falhar em alcançar os benefícios procurados com essa relação. 
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• 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 sua reputação e levar a sanções 
regulatórias e a perdas financeiras. 

• A dimensão das suas operações de liquidação expõem-nos a riscos superiores de perdas 
substanciais se estas operações não funcionarem devidamente. 

• Os atuais esforços de reforma global de referência, iniciados pelo QEF, 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 seus negócios e à sua indústria financeira. Estes riscos, caso se 
materializem, podem ter efeitos adversos nos seus negócios, resultados de operações e 
rentabilidade. 

• 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, Deutsche Bank 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 Estados Unidos da América pode levar clientes 
potenciais e investidores a evitar negociar conosco 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. 

D.6 Informação 
importante 
sobre os riscos 
específicos e 
únicos dos 
valores 
mobiliários e 
aviso de risco 
na medida em 
que os 
investidores 
poderão perder 
o valor da 
totalidade do 
seu 
investimento ou 
parte dele 

[Se o Valor Mobiliário estiver relacionado com o Ativo Subjacente, inserir: Valores Mobiliários estão 
ligados ao Ativo Subjacente  

Os montantes pagos ou bens a entregar periodicamente ou em reembolso dos Valores Mobiliários, se 
for o caso, estão ligados pelo Ativo Subjacente que pode conter um ou mais Item(s) de Referência. A 
compra de, ou investimento em, Valores Mobiliários ligados pelo Ativo Subjacente envolvem riscos 
significativos.] 

Os Valores Mobiliários não são valores mobiliários convencionais e acarretam vários riscos próprios 
que os potenciais investidores devem compreender claramente antes de investir nos Valores 
Mobiliários. Cada potencial investidor deverá estar familiarizado com os valores mobiliários que tenham 
características semelhantes aos Valores Mobiliários e deverá rever totalmente a documentação e 
compreender os Termos e Condições e a natureza e extensão da sua exposição ao risco de perda. 

[Se os montantes pagos ou bens a entregar relativos ao Valor Mobiliário forem calculados por referência 
à fórmula inserida]: 

Os investidores potenciais devem assegurar que compreendem a fórmula relevante, de acordo com a 
qual os montantes pagos e/ou bens a entregar são calculados, e se necessário procurar 
aconselhamento do seu(s) próprio(s) consultore(s)] 

[Se o Valor Mobiliário estiver ligado ao Ativo Subjacente, insert:  

Riscos associados com o Ativo Subjacente 

Devido à influência do Ativo Subjacente na titularidade do Valor Mobiliário [,como com um investimento 
direto no Ativo Subjacente,] os investidores estão expostos a ambos os riscos quer no período de 
vigência, quer na maturidade, que são também geralmente associados a [um investimento em] [nas] 
respetiva[s] [acções] [ou título[s] de participação no capital], [,] [e] [índice] [índices] [,] [e] [commodity] 
[commodities]] [,] [e] [taxa de câmbio] [,] [e] [contrato[s] de futuros], [,] [taxa de juro] [taxas de juro] [,] [e] 
[unidade[s] de participação em fundos] [,] [e] [e também com [bens em mercados emergentes] [e] 
[investimentos em fundos de cobertura] [em geral].] 

Riscos Cambiais 

[Quando a [moeda] [moedas] do Ativo Subjacente não [for][forem] as mesmas que a Moeda de 
Liquidação do [Valor Mobiliário] [Valores Mobiliários], os investidores ficam expostos ao risco de 
alterações adversas nas taxas de câmbio, quer no período de vigência, quer na maturidade.] Os 
investidores [também] incorrem num risco de taxa de câmbio se a Moeda de Liquidação não for a moeda 
da jurisdição de origem do investidor. 

[Risco de correlação 

O montante de [quaisquer cupões e] qualquer montante pagável [ou montante de entrega física devido] 
ao abrigo dos Valores Mobiliários depende do desempenho dos Artigos de Referência. A este respeito, 
o desempenho do Item de Referência com pior desempenho em comparação com o desempenho de 
outro Item de Referência é relevante. O nível de dependência entre os Artigos de Referência, 
denominada correlação, pode ter impacto significativo no risco associado ao investimento nos Valores 
Mobiliários. O risco aumentará se a correlação entre os Artigos de referência decrescer, porque neste 
caso a probabilidade de um dos Artigos de Referência verificar um desempenho adverso, quando 
comparado com outros Artigos de Referência, aumenta.]  

[Ajustamento / Cancelamento Antecipado 
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[O Emitente tem direito a efetuar ajustamentos aos Termos e Condições no seguimento da ocorrência 
de um evento de ajustamento. Estes podem incluir qualquer evento que afete materialmente o valor 
económico hipotético de um Item de Referência ou qualquer evento que perturbe materialmente a 
relação económica entre o valor do Item de Referência e os Valores Mobiliários e que subsista em 
imediatamente antes da ocorrência desse evento. [Exceto se estebelcido que a Não Consideração do 
Custo se aplica aos Termos do Produto, inserir: Os referidos ajustamentos podem ter em consideração 
e repercutir nos detentores dos Valores Mobiliários qualquer aumento, para o Emitente, de custos 
diretos ou indiretos em resultado de ou em conexão com o evento de ajustamento relevante.] [Se 
estabelecido que o Reembolso Mínimo Aplicável se aplica aos Termos do Produto, inserir: Em caso de 
ajustamento, o Emitente terá em conta o Reembolso Mínimo.]  

Caso ocorra um evento de ajustamento/cancelamento, o Emitente também tem o direito de ajustar os 
Termos e Condições ou, em certos casos, substituir o Item de Referência Relevante afetado por esse 
evento de ajustamento/cancelamento. Se tal ajustameno ou substituição não for possível, o Emitente 
também tem o direito de cessar e cancelar os Valores Mobiliários através de notificação aos detentores 
dos Valores Mobiliários, apresentando breves detalhes do evento de ajustamento/cancelamento e do 
valor de pagamento (“Aviso de Ajustamento/Cancelamento”). 

[No caso de ser estabelecido que uma Restrição de Cancelamento/Ajustamento Adicional se aplica aos 
Termos do Produto, inserir: No entanto, se a ação do Emitente alterar as características dos Valores 
Mobiliários que são essenciais para o Titular dos Valores Mobiliários (como o Ativo Subjacente, o prazo 
dos Valores Mobiliários, a identidade do Emitente e o reembolso mínimo), o Emitente terá apenas direito 
a efetuar as referidas ações se o evento relevante alterar de forma substancial a economia dos Valores 
Mobiliários comparada com a Data de Emissão, ou for um evento de força maior que impeça o Emitente 
de desempenhar as suas obrigações no âmbito dos Valores Mobiliários, e não for atribuível ao Emitente. 
Em acréscimo, restrições adicionais também se aplicam no caso de Liquidação ou Perturbação de 
Mercado, tal como definido no parágrafo 3 (9) e parágrafo 5 das Condições Gerais, e um número de 
direitos adicionais nos termos das Condições Gerais para alterar os Termos e Condições (nos 
parágrafos 13, 17 e 18 das Condições Gerais).] 

No caso de cessação ou cancelamento, o Emitente pagará, geralmente antes da data prevista para a 
liquidação dos Valores Mobiliários, um montante que o Agente de Cálculo determine ser o seu valor de 
mercado justo [No caso de ser estabelecido que uma Restrição de Ajustamento/Cancelamento 
Adicional se aplica aos Termos do Produto e um Evento de Ajustamento não for nem um Evento de 
Ilegalidade nem um Evento de Força Maior, inserir: acrescido de um montante representativo do 
reembolso dos custos inicialmente cobrados aos investidores pelo Emitente pela emissão dos Valores 
Mobiliários (ajustado de forma a ter em conta o período restante até à maturidade) (“Montante de 
Reembolso dos Custos do Emitente”)] tendo em conta o evento de ajustamento/cancelamento relevante 
[Exceto se estebelecido que a Não Consideração do Custo se aplica aos Termos do Produto, inserir: e, 
menos os custos, para o Emitente, diretos e indiretos relativos à dissolução ou operações de cobertura, 
e menos quaisquer impostos ou retenção exigida pela lei]. O referido montante pode ser 
significativamente inferior ao investimento inicial em Valores Mobiliários de um investidor e, em 
determinadas circunstâncias, pode ser zero. [Se estabelecido que o Reembolso Mínimo a Pagar se 
aplica aos Termos do Produto, inserir: Em qualquer caso, esse montante será igual ao Reembolso 
Mínimo.] 

[No caso de ser estabelecido que uma Restrição de Ajustamento/Cancelamento se aplica aos Termos 
do Produto e um Evento de Ajustamento não for nem um Evento de Ilegalidade nem um Evento de 
Força Maior, inserir: No entanto, o Aviso de Ajustamento/Cancelamento deve também referir que os 
detentores dos Valores Mobiliários têm o direito de selecionar liquidação no âmbito dos Valores 
Mobiliários na sua data de liquidação prevista através do pagamento de um montante que o Agente de 
Cálculo determine como o seu valor de mercado combinado para a data de liquidação prevista 
considerando o evento de ajustamento/cancelamento relevante [No caso de ser estabelecido que uma 
Restrição de Cancelamento/Ajustamento Adicional se aplica aos Termos do Produto, inserir: acrescido 
do Montante de Reembolso dos Custos do Emitente]. [Se estabelecido que o Reembolso Mínimo 
Aplicável se aplica aos Termos do Produto, inserir: Em caso de ajustamento, o Emitente terá em conta 
o Reembolso Mínimo.]  

Um evento de ajustamento/cancelamento pode incluir um evento que afete materialmente o método 
usado pelo Agente de Cálculo para determinar o nível ou preço de qualquer Item de Referência. [Exceto 
se estebelcido que a Restrição de Ajustamento/Cancelamento se aplica aos Termos do Produto, inserir: 
Adicionalmente, um evento de ajustamento/cancelamento pode ocorrer quando for ilegal ou deixar de 
ser comportável o Emitente manter as suas operações de cobertura para os Valores Mobiliários ou 
quando o Emitente tenha de incorrer em custos e despesas materialmente elevados para manter as 
referidas operações de cobertura.] Um evento de ajustamento/cancelamento pode ainda ocorrer numa 
situação em que existam certas perturbações do mercado ou ocorra uma força maior (sendo um evento 
ou circunstância que impeça ou afeta materialmente o desempenho da obrigação do Emitente). Um 
evento de ajustamento/cancelamento pode afetar materialmente para o Emitente o custo de manter os 
Valores Mobiliários ou as suas operações de cobertura de uma forma ainda não tida em consideração 
no preço de emissão dos Valores Mobiliários. [Exceto se estebelcido que a Restrição de 
Ajustamento/Cancelamento se aplica aos Termos do Produto, inserir: Consequentemente, podem ser 
necessários ajustamentos ou cancelamento dos Valores Mobiliários.] 

Qualquer ajustamento efetuado devido a um evento de ajustamento ou a qualquer ajustamento ou 
cancelamento dos Valores Mobiliários ou a substituição de um Item de Referência no seguimento de 
um evento de ajustamento/cancelamento pode ter um impacto adverso nos Valores Mobiliários e nos 
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detentores dos Valores Mobiliários. Em particular, o valor dos Valores Mobiliários pode diminuir e os 
montantes a pagar ou os ativos a entregar no âmbito dos Valores Mobiliários podem ser inferiores e 
podem ser efetuados em momentos diferentes do antecipado. Isto faz parte do risco económico que 
os detentores dos Valores Mobiliários suportam quando investem nos Valores Mobiliários e a 
base segundo a qual o preço dos Valores Mobiliários é definido.]] 

 [Se os Termos e Condições previrem um direito de reembolso do Emitente, inserir:  

Reembolso antecipado pelo Emitente         

O Emitente tem o direito à resolução e reembolso, ou, se for esse o caso, restituir antecipadamente os 
Valores Mobiliários, de acordo com os Termos e Condições para um Montante em Numerário 
predeterminado nos Termos e Condições. Este montante pode estar abaixo do valor de mercado dos 
Valores Mobiliários e do montante investido] 

[Regulação e reforma de “benchmarks” 

Os ativos subjacentes que são qualificados como “benchmarks” são objeto de orientações regulatórias 
e propostas de reforma recentes, tanto a nível nacional como internacional. Algumas dessas reformas 
já se encontram em vigor, ao passo que outras ainda estão a aguardar implementação. Essas reformas 
podem fazer com que esses “benchmarks” tenham um desempenho diferente do que o que tiveram no 
passado e daí podem advir outras consequências que não podem ser previstas. 

Medidas de resgate 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 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. Ao abrigo dos Termos e 
Condições dos Valores Mobiliários, os titulares dos mesmos estão de acordo com estas medidas. 

[Se o Formato de Responsabilidades Elegíveis for especificado para aplicar nos Termos do Produto, 
inserir: Riscos resultantes do formato elegíveis para responsabilidades 

Os Valores Mobiliários destinam-se a qualificar-se como responsabilidades elegíveis para o requisito 
mínimo para os seus próprios fundos e responsabilidades elegíveis (MREL) do Emissor. MREL é um 
requisito regulador que pretende assegurar que os bancos tenham uma quantidade suficiente de 
responsabilidades com capacidade de absorção de perdas. As responsabilidades elegíveis 
qualificáveis para MREL estão sujeitas a restrições reguladoras que se refletem nas características dos 
Valores Mobiliários. Como resultado, o formato das responsabilidades elegíveis limita os direitos dos 
titulares de Valores Mobiliários e o resgate antecipado pelo Emissor, e a criação de mercado pelo 
Emissor e pelos seus afiliados. 

Os Valores Mobiliários não incluem eventos de falta de direito dos seus titulares para solicitar o resgate 
imediato dos Valores Mobiliários. Num cenário de resolução, as responsabilidades elegíveis, como os 
Valores Mobiliários, estariam sujeitas a reduções ou conversão em capital para absorver perdas ou 
recapitalizar o Emissor, através da ferramenta bail-in. 

Nenhum titular de Valores Mobiliários pode compensar os seus pedidos decorrentes dos Valores 
Mobiliários em relação a quaisquer pedidos do Emissor. Nenhuma proteção ou garantia pode ser 
oferecida em qualquer altura para proteger contra reclamações de titulares de Valores Mobiliários ao 
abrigo dos Valores Mobiliários; qualquer proteção ou garantia já oferecida ou concedida no futuro em 
relação a outros passivos do Emissor não pode ser utilizada para reclamações ao abrigo dos Valores 
Mobiliários.  

Além disso, qualquer resgate, recompra ou cessação dos Valores Mobiliários antes da sua maturidade 
prevista (se permissível) fica ao critério exclusivo do Emissor ou dos seus afiliados e estará sujeito à 
aprovação prévia da autoridade competente, se legalmente requerido. Se os Valores Mobiliários forem 
resgatados ou recomprados sem pré-aprovação reguladora, os montantes pagos devem ser devolvidos 
ao Emissor, independentemente de qualquer acordo em contrário. 

Não há garantia de que o Emissor quererá ou poderá procurar uma aprovação reguladora para 
recompras ou, caso o Emissor não aplique essa aprovação, de que será concedida. Como tal, não há 
garantia de que o Emissor ou os seus afiliados proporcionem criação de mercado relativamente aos 
Valores Mobiliários, e os Titulares de Valores Mobiliários não deverão tomar uma decisão de compra 
com base numa expectativa de que o Emissor ou um afiliado proporcionará criação de mercado em 
relação aos Valores Mobiliários. 

A pré-aprovação reguladora de recompras, se procurada e concedida, deverá estar sujeita a limites que 
possam resultar num volume máximo de transação. Se o volume de valores mobiliários que os 
investidores procuram vender ao Emissor aumentar substancialmente (por exemplo, devido a fatores 
como uma deterioração substancial na perceção geral da situação financeira do Emissor, stress geral 
nos mercados financeiros e/ou uma oportunidade considerável de condições de mercado), afetando a 
atratividade relativa de um investimento nos Valores Mobiliários em comparação com outros potenciais 
investimentos, o volume máximo ao qual uma potencial aprovação reguladora de recompra está sujeita 
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pode ser atingido durante o prazo dos Valores Mobiliários. Não há garantia de que o Emissor pretenda 
ou procure obter uma aprovação reguladora subsequente para recompras e que essa criação de 
mercado possa ser proporcionada ou continuada. 

Os investidores deverão observar que qualquer criação de mercado proporcionada pelo Emissor 
pode ser interrompida ou terminada permanentemente, o que poderia reduzir substancialmente 
o preço que os investidores que procuram vender valores mobiliários podem realizar, ou poderia 
impedir os investidores de venderem valores mobiliários na altura em que pretendessem.  

Além disso, se o Formato de Responsabilidades Elegíveis for especificado para se aplicar aos 
Termos do Produto, os potenciais investidores também deverão observar que os seus direitos 
de resgate e compensação foram excluídos nos Termos do Produto.] 

 

 

Riscos na maturidade   

[Se o Valor Mobiliário for um Partial Capital Protection Note with Cap and Strike (produto n.º 5), 
inserir: 

Se o Nível de Referência Final for, como especificado nas Condições Finais, quer (i) inferior ou (ii) igual 
ou inferior ao Nível de Referência Inicial, o [Partial Capital Protection Note with Cap and Strike] [se 
aplicável, inserir outra denominação de comercialização]implica um risco de perda, se o Montante de 
Reembolso igual à percentagem do do Valor Nominal especificado nas Condições Finais for inferior ao 
preço de aquisição do [Partial Capital Protection Note with Cap and Strike] [se aplicável, inserir outra 
denominação de comercialização].]  

______________________________________________________________       

[Se o Valor Mobiliário for uma Partial Capital Protection Note with Cap, without Strike (produto n.º 
6), inserir: 

Se o Nível de Referência Final for, tal como especificado nas Condições Finais, (i) inferior ou (ii) igual 
ou inferior ao Nível de Referência Inicial, a [Partial Capital Protection Note with Cap, without Strike] [se 
aplicável, inserir outra denominação de comercialização] implica um risco de perda se o valor de 
reembolso igual à percentagem do Valor Nominal especificado nas Condições Finais for inferior ao 
preço de aquisição da [Partial Capital Protection Note with Cap, without Strike] [se aplicável, inserir 
outra denominação de comercialização].] 

 

Se o Valor Mobiliário for uma Shark Note with Partial Capital Protection (produto n.º 7), inserir: 

Se o preço ou, conforme o caso, o nível do Ativo Subjacente for em nenhum momento durante o Período 
de Observação, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) superior ou (ii) igual ou superior à 
Barreira, a [Shark Note with Partial Capital Protection] [se aplicável, inserir outra denominação de 
comercialização] implica um risco de perda se o Montante de Reembolso igual ao Montante Parcial de 
Garantia de Capital for inferior ao preço de aquisição da [Shark Note with Partial Capital Protection] [se 
aplicável, inserir outra denominação de comercialização].]

 

[Se o Valor Mobiliário for um Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note (Physical Delivery) 
(produto n.º 24), inserir: 

Se pelo menos um Constituinte do Cabaz tiver sido, como especificado nas Condições Finais, (i) inferior 
ou (ii) igual ou inferior à sua Barreira em pelo menos uma ocasião durante o termo e se o Nível de 
Referência Final de pelo menos um Constituinte de Cabaz for, como especificado nas Condições 
Gerais, (i) inferior ou (ii) igual ou inferior Preço de Exercício (“Strike”), os investidores recebem, com 
base no Multiplicador, o Constituinte de Cabaz que, baseado no seu Preço de Exercício (“Strike”) na 
data de vencimento da [Barreira Reverse Convertible Worst of Basket Note][se aplicável, inserir outro 
nome de comercialização], tenha o pior desempenho de todos os Constituintes de Cabaz ou receba os 
bens especificados como Montante de Entrega Física. O valor de mercado do Constituinte de Cabaz 
com o pior desempenho ou os bens mais Pagamentos de Cupão poderá ser inferior ao preço de compra 
da [Barreira Reverse Convertible Worst of Basket Note] [se aplicável, inserir outro nome de 
comercialização]. Nesse caso, os Investidores sofrerão uma perda. Os Investidores devem ter em conta 
que as perdas poderão ainda assim ocorrer após a Data de Avaliação até à transferência do Constituinte 
de Cabaz com o pior desempenho dos ativos especificados como Montante de Entrega Física. No pior 
cenário possível, o investidor sofrerá uma perda total do capital investido se o Nível de Referência Final 
do Constituinte de Cabaz com o pior desempenho for zero.] 

_______________________________________________________________ 

[Se o Valor Mobiliário for um Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note (Cash Settlement)) 
(produto n.º 25), inserir: 

Se pelo menos um Constituinte de Cabaz tiver sido, como especificado nas Condições Finais, (i) inferior 
ou (ii) igual ou inferior à sua Barreira em pelo menos uma ocasião durante o termo e se o Nível de 
Referência Final de pelo menos um Constituinte de Cabaz for, como especificado nas Condições Finais 
(i) inferior ou (ii) igual ou inferior ao Preço de Exercício (“Strike”), o Montante em Numerário mais 
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Pagamentos de Cupão poderá ser inferior ao preço de compra da [Barreira Reverse Convertible Worst 
of Basket Note] [se aplicável, inserir outro nome de comercialização]. Nesse caso, os investidores 
sofrerão uma perda. No pior cenário, o investidor sofrerá uma perda total do capital investido se o Nível 
de Referência Final do Constituinte de Cabaz com o pior desempenho for zero.] 

______________________________________________________________    

[Se o Valor Mobiliário for um Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note with Participation 
(Physical Delivery) (produto n.º 26), inserir: 

Se pelo menos um Constituinte de Cabaz tiver sido, como especificado nas Condições Finais aplicáveis 
(i) inferior ou (ii) inferior ou igual à sua Barreira em pelo menos uma ocasião durante o termo e se o 
Nível de Referência Final de pelo menos um Constituinte de Cabaz for, como especificado nas 
Condições Finais aplicáveis, (i) inferior ou (ii) inferior ou igual ao Preço de Exercício (“Strike”), os 
investidores recebem ou, com base no Multiplicador, o Constituinte de Cabaz que, com base no Preço 
de Exercício (“Strike”), tiver o pior desempenho de todos os Constituintes de Cabaz ou recebem os 
bens especificados como Montante de Entrega Física. O valor de mercado do Constituinte de Cabaz 
com o pior desempenho ou os bens mais Pagamentos de Cupão pode ser inferior ao preço de compra 
da Barreira Reverse Convertible Worst of Basket Note with Participation. Nesse caso, os investidores 
incorrem em perdas. Os Investidores devem ter em conta que as perdas podem ainda ocorrer após a 
Data de Avaliação até à transferência do Constituinte de Cabaz com o pior desempenho ou dos bens. 
No pior cenário, o investidor incorrer na perda total do capital investido se o Nível de Referência Final 
do Constituinte de Cabaz com o pior desempenho for zero.] 

______________________________________________________________   

[Se o Valor Mobiliário for um Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note with Participation 
(Cash Settlement) (produto n.º 27), inserir: 

Se pelo menos um Constituinte de Cabaz tiver sido, como especificado nas Condições Finais (i) inferior 
ou (ii) igual ou inferior à respetiva Barreira em pelo menos uma ocasião durante o termo e se o Nível 
de Referência Final de pelo menos um Constituinte de Cabaz for, como especificado nas Condições 
Finais (i) inferior ou (ii) igual ou inferior ao Preço de Exercício (“Strike”), o Montante em Numerário mais 
Pagamentos de Cupão pode ser inferior ao preço de compra da [Barreira Reverse Convertible Worst of 
Basket Note with Participation] [se aplicável, inserir outro nome de comercialização]. Nesse caso, os 
investidores pode incorrer na perda total do capital investido se o Nível de Referência Final do 
Constituinte de Cabaz com o pior desempenho for zero.] 

_______________________________________________________________ 

[Se o Valor Mobiliário for um Barrier Pro Reverse Convertible Worst of Basket Note (Physical 
Delivery) (produto n.º 28), inserir: 

Se pelo menos um Constituinte de Cabaz tiver sido, como especificado nas Condições Finais (i) inferior 
ou (ii) igual ou inferior à respetiva Barreira em pelo menos uma ocasião durante o Período de 
Observação e se o Nível de Referência Final de pelo menos um Constituinte de Cabaz for, como 
especificado nas Condições Finais que, com base no respetivo Preço de Exercício (“Strike”) na data de 
vencimento da [Barreira Pro Reverse Convertible Worst of Basket Note] [se aplicável, inserir outro nome 
de comercialização], tenha o pior desempenho de todos os Constituintes de Cabaz ou receber os bens 
especificados como Montante de Entrega Física. O valor de mercado do Constituinte de Cabaz com o 
pior desempenho ou dos bens mais Pagamentos de Cupão pode ser inferior ao preço de compra da 
[Barreira Pro Reverse Convertible Worst of Basket Note] [se aplicável, inserir outro nome de 
comercialização]. Nesse caso, os investidores incorrerão em perda. Os Investidores devem ter em 
conta que as descidas no preço das acções podem ainda ocorrer depois da Data de Avaliação até à 
transferência do Constituinte de Cabaz com o pior desempenho ou dos bens especificados como 
Montante de Entrega Física. No pior cenário, o investidor incorrerá numa perda total do capital investido 
se o Nível de Referência Final do Constituinte de Cabaz com o pior desempenho for zero.] 

_______________________________________________________________   

[Se o Valor Mobiliário for um Barrier Pro Reverse Convertible Worst of Basket Note (Cash 
Settlement) (produto n.º 29), inserir: 

Se pelo menos um Constituinte de Cabaz tiver sido, como especificado nas Condições Finais (i) inferior 
ou (ii) igual ou inferior à respetiva Barreira em pelo menos uma ocasião durante o Período de 
Observação e se o Nível de Referência Final de pelo menos um Constituinte de Cabaz for, como 
especificado nas Condições Finais (i) inferior ou (ii) igual ou inferior ao Preço de Exercício (“Strike”), o 
Montante em Numerário mais Pagamentos de Cupão poderá ser inferior ao preço de aquisição da 
[Barreira Pro Reverse Convertible Worst of Basket Note] [se aplicável, inserir outro nome de 
comercialização]. Nesse caso, os investidores incorrerão numa perda. No pior cenário, o investidor 
incorrerá na perda total do capital investido se o Nível de Referência Final do Constituinte de Cabaz 
com o pior desempenho for zero.] 

______________________________________________________________   

[Se o Valor Mobiliário for um Easy Reverse Convertible Worst of Basket Note (Physical Delivery) 
(produto n.º 30), inserir: 

Se o Nível de Referência Final de pelo menos um Constituinte de Cabaz for, como especificado nas 
Condições Finais, (i) inferior ou (ii) igual ou inferior à respetiva Barreira, os investidores recebem, com 

Notes_Portuguese_Suppl_F



I. RESUMO 

 

56 

base no Multiplicador, o Constituinte de Cabaz que, com base no Preço de Exercício (“Strike”) na data 
de vencimento do [Reverse Convertible Worst of Basket Note] [se aplicável, inserir outro nome de 
comercialização], tiver o pior desempenho de todos os Constituintes de cabaz ou recebem os bens 
especificados no Montante de Entrega Física. O valor de mercado do Constituinte de Cabaz com o pior 
desempenho ou os bens especificados como Montante de Entrega Física, mais os Pagamentos de 
Cupão podem ser inferiores ao preço de compra do [Easy Reverse Convertible Worst of Basket Note] 
[se aplicável, inserir outro nome de comercialização]. Nesse caso, os investidores incorrerão em perda. 
Os Investidores devem ter em conta que as perdas podem ainda ocorrer após a Data de Avaliação até 
à transferência do Constituinte de Cabaz com o pior desempenho ou dos bens especificados como 
Montante de Entrega Física. No pior cenário, o investidor incorrerá em perda total do capital investido 
se o Nível de Referência Final do Constituinte de Cabaz com o pior desempenho for zero.] 

________________________________________________________________   

[Se o Valor Mobiliário for um Easy Reverse Convertible Worst of Basket Note (Cash Settlement) 
(produto n.º. 31), inserir: 

Se o Nível de Referência Final de pelo menos um Constituinte de Cabaz for, como especificado nas 
Condições Finais (i) inferior ou (ii) igual ou inferior à respetiva Barreira, o Montante em Numerário mais 
Pagamentos de Cupão pode ser inferior ao preço de compra do [Easy Reverse Convertible Worst of 
Basket Note] [se aplicável, inserir outro nome de comercialização]. Nesse caso, os investidores 
incorrerão em perda. No pior cenário, o investidor incorrerá em perda total do capital investido se o 
Nível de Referência Final do Constituinte de Cabaz com o pior desempenho for zero.]  

________________________________________________________________ 

[Se o Valor Mobiliário for um Lock In Note (produto nº 50), inserir:  

Se o Nível de Referência Final for, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) inferior ou (ii) 
igual ou inferior à Barreira, a [Lock In Note] [se aplicável, inserir outra designação comercial] implica um 
risco de perda dependente do preço ou nível do Ativo Subjacente; no pior cenário possível, isto pode 
resultar numa perda total do capital investido. Isto ocorrerá se o Nível de Referência Final for zero.] 

________________________________________________________________ 

 [Se o Valor Mobiliário for um Altiplano Coupon Lock In Note (produto nº 51), inserir:  

Se um Evento Lock In não tiver ocorrido e o desempenho do Ativo Subjacente ou de qualquer 
Constituinte do Cabaz (conforme especificado nas Condições Finais) na data de avaliação ou em 
qualquer dia de negociação durante o período de observação ou data de avaliação (conforme 
especificado nas Condições Finais) for inferior ou igual ou inferior (conforme especificado nas 
Condições Finais) a Barreira determinada, a [Altiplano Coupon Lock In Note] [se aplicável, inserir outra 
designação comercial] implica um risco de perda dependente do desempenho do Ativo Subjacente ou 
do Constituinte do Cabaz com pior desempenho (conforme especificado nas Condições Finais); no pior 
cenário possível, isto pode resultar numa perda de parte ou do total do capital investido. Se não ocorrer 
um Evento Lock In, e o desempenho do Ativo Subjacente ou de qualquer Constituinte do Cabaz 
(conforme especificado nas Condições Finais) em todas as datas de observação do cupão é inferior ou 
igual ou inferior (conforme especificado nas Condições Finais) ao Limiar do Cupão, não serão pagos 
Coupões fixos.] 

________________________________________________________________ 

 [Se o Valor Mobiliário for um Digital Airbag Note (produto nº 56), inserir:  

Se o Nível de Referência Final for, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) inferior ou (ii) 
igual ou inferior ao Limiar de Airbag, a [Digital Airbag Note] [se aplicável, inserir outra designação 
comercial] envolve um risco de perda dependente do preço ou nível do Ativo Subjacente; no pior cenário 
possível, isto pode resultar numa perda total do capital investido. Isto ocorrerá se o Nível de Referência 
Final for zero.] 

________________________________________________________________ 

[Se o Valor Mobiliário for um Currency Note (produto n.º 58), inserir: 

Se o valor do Ativo Subjacente aumentar, o [Currency Note] [se aplicável, inserir outro nome de 
comercialização] implica um risco de perda dependente do preço ou nível do Ativo Subjacente; no pior 
cenário possível, isto pode resultar na perda total do capital investido.]  

_______________________________________________________________ 

[Se o Valor Mobiliário for um Single Underlying Callable Note (produto n.º 59), inserir: 

Se o Ativo Subjacente cair em valor, a [Single Underlying Callable Note] [se aplicável, inserir outro nome 
de comercialização] implica o risco de perda dependendo do Nível de Referência Final do Ativo 
Subjacente. Se o Nível de Referência Final for zero, um investidor receberá o valor nominal de cada 
[Single Underlying Callable Note] [se aplicável, inserir outro nome de comercialização], e um investor 
não receberá qualquer montante para além disso.] 

_______________________________________________________________ 

[Se o Valor Mobiliário for um Worst of Basket Callable Note (produto n.º 60), inserir: 
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Se a cotação ou, conforme o caso, o nível de pelo menos um dos Constituintes do Cabaz em qualquer 
Data de Observação durante o Período de Observação ou na Data de Avaliação estiver, conforme 
especificado nas Condições Finais, ou (i) abaixo ou (ii) igual ou abaixo da respetiva Barreira, o Montante 
em Numerário e quaisquer Pagamentos de Cupão poderão ser inferiores ao preço de aquisição do 
[Worst of Basket Callable Note] [se aplicável, inserir outro nome de comercialização]. Em tal caso os 
investidores sofrem uma perda. No pior caso, o investidor sofrerá uma perda total do capital investido 
se o Nível de Referência Final do Constituinte do Cabaz com pior performance for zero.] 

_______________________________________________________________ 

[Se o Valor Mobiliário for um Recovery Note (produto n.º 61), inserir: 

Se o Nível de Referência Final de pelo menos um dos Constituitntes do Cabaz estiver, conforme 
especificado nas Condições Finais, ou (i) abaixo ou (ii) igual ou abaixo da respetiva Barreira, o Montante 
em Numerário e quaisquer Pagamentos de Cupão poderão ser inferiores ao preço de aquisição da 
[Recovery Note] [se aplicável, inserir outro nome de comercialização]. Em tal caso os investidores 
sofrerão uma perda. No pior caso, o investidor sofrerá uma perda total do capital investido se o Nível 
de Referência Final do Constituinte do Cabaz com a pior performance for zero.] 

_______________________________________________________________ 

[Se o Valor Mobiliário for um Note with linear participation (produto n.º 66), inserir: 

Se o Nível de Referência Final for, tal como especificado nas Condições Finais, (i) inferior ou (ii) igual 
ou inferior à Barreira Superior, os investidores sofrerão uma perda se o Montante em Numerário for 
inferior ao preço de aquisição pago pelos investidores pelo [Note with linear participation] [se aplicável, 
inserir outra denominação de comercialização]. 

Se o Nível de Referência Final for, tal como especificado nas Condições Finais, (i) inferior ou (ii) igual 
ou inferior à Barreira Inferior, os investidores receberão, tal como especificado nas Condições Finais, 
(i) apenas o Montante Mínimo ou (ii) nenhum pagamento. Nesse caso, os investidores perderão a 
totalidade do seu investimento, exceto o Montante Mínimo, se assim for especificado nas Condições 
Finais.] 

________________________________________________________________________ 

[Se o Valor Mobiliário for um Phoenix Autocallable Note (produto n.º 69), inserir: 

Se o Nível de Referência Final for, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) inferior ou (ii) 
igual ou inferior à Barreira, a [Phoenix Autocallable Note] [se aplicável, inserir outro nome de 
comercialização] implica um risco de perda dependente do preço ou nível do Ativo Subjacente; no pior 
cenário possível, isto pode resultar na perda total do capital investido.]  

_______________________________________________________________ 

[Se o Valor Mobiliário for um Express Autocallable Note (produto n.º 70), inserir: 

Se o Nível de Referência Final for, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) inferior ou (ii) 
igual ou inferior à Barreira, a [Express Autocallable Note] [se aplicável, inserir outro nome de 
comercialização] implica um risco de perda dependente do preço ou nível do Ativo Subjacente; no pior 
cenário possível, isto pode resultar na perda total do capital investido.]  

_______________________________________________________________  

[Se o Valor Mobiliário for um Coupon Note with Coupon Observation Dates and with European 
Barrier Observation (Cash Settlement) (produto n.º 71), inserir: 

Se o Nível de Referência Final for, como especificado nas Condições Finais, (i) inferior ou (ii) igual ou 
inferior à Barreira, a [Coupon Note with Coupon Observation Dates and with European Barrier 
Observation] [se aplicável, inserir outro nome de comercialização] implica um risco de perda 
dependente do preço ou nível do Ativo Subjacente; no pior cenário, isto pode resultar numa perda total 
do capital investido. Isto ocorrerá se o Nível de Referência Final for zero.] 

_______________________________________________________________  

[Se o Valor Mobiliário for um Autocallable Note with Memory Coupon (produto n.º 72), inserir: 

Se o Nível de Referência Final for, como especificado nas Condições Finais, (i) inferior ou (ii) igual ou 
inferior à Barreira, o Montante em Numerário mais quaisquer Pagamentos do Cupão pode ser menos 
do que o preço de compra da [Autocallable Note with Memory Coupon] [se aplicável, inserir outro nome 
de comercialização]. No pior cenário, isto pode resultar numa perda total do capital investido. Neste 
caso, os investidores sofrerão uma perda. No limite, o investidor sofrerá uma perda total do capital 
investido se o Nível de Referência Final for zero e o Put Strike for igual a um.] 

_______________________________________________________________  

[Se o Valor Mobiliário for um Lookback Note (produto n.º 73), inserir: 

Se o Nível de Referência Final for, como especificado nas Condições Finais, (i) inferior ou (ii) igual ou 
inferior à Barreira, a [Loockback Note] [se aplicável, inserir outro nome de comercialização]. implica um 
risco de perda dependente do preço ou nível do Ativo Subjacente; no pior cenário possível, isto pode 
resultar na perda total do capital investido. Isto ocorrerá se o Nível de Referência Final for zero.] 
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____________________________________________________________________   

[Se o Valor Mobiliário for um Currency Express Note (produto n.º 74), inserir: 

Se o Nível de Referência final estiver, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) acima ou (ii) 
igual ou acima da Barreira (depreciação da Moeda Estrangeira contra a Moeda Base), a [Currency 
Express Note] [se aplicável, inserir outro nome de comercialização] implica um risco de perda 
dependendo da cotação do Ativo Subjacente; no pior cenário, tal poderá resultar na perda total do 
capital investido.] 

_______________________________________________________________ 

[Se o Valor Mobiliário for um Worst of Basket Autocallable Note (produto n.º 75), inserir: 

Se o Nível de Referência Final de pelo menos um dos Constituintes do Cabaz estiver, conforme 
especificado nas Condições Finais, ou (i) abaixo ou (ii) igual ou abaixo da respetiva Barreira, o Montante 
em Numerário e quaisquer Pagamentos de Cupão poderão ser inferiores que o preço de aquisição do 
[Worst of Basket Autocallable Note] [se aplicável, inserir outro nome de comercialização]. Em tal caso 
os investidores poderão sofrer uma perda. No pior caso, o investidor poderá sofrer uma perda total do 
capital investido se o Nível de Referência Final do Constituinte do Cabaz com pior performance for 
zero.] 

_______________________________________________________________ 

[Se o Valor Mobiliário for um Autocallable Note Worst of Basket (with instalment redemption) 
(produto n.º 76), inserir: 

Se o Nível de Referência Final de pelo menos um dos Constituintes do Cabaz estiver, conforme 
especificado nas Condições Finais, ou (i) abaixo ou (ii) igual ou abaixo da respetiva Barreira, a 
[Autocallable Note Worst of Basket (with instalment redemption)] [se aplicável, inserir outro nome de 
comercialização] implica um risco de perda dependendo da cotação ou, conforme o caso, nível do 
Constituinte do Cabaz que, com base no respetivo Nível de Referência Incial, tenha na maturidade da 
[Autocallable Note Worst of Basket (with instalment redemption)] [se aplicável, inserir outro nome de 
comercialização] a pior performance de todos os Consituitntes do Cabaz; no pior cenário, tal poderá 
resultar na perda total do capital não reembolsado po pagamento da Prestação de Montante em 
Numerário. Tal ocorrerá se o Nível de Referência Final do Constituinte do Cabaz com pior performance 
for zero.] 

____________________________________________________________________ 

 [Se o Valor Mobiliário for um Autocallable Note with Knock Out Barrier (produto n.º 77), inserir: 

Se o Nível de Referência Final de pelo menos um dos Constituintes do Cabaz estiver, conforme 
especificado nas Condições Finais, ou (i) abaixo ou (ii) igual ou abaixo da respetiva Barreira, o Montante 
em Numerário e quaisquer Pagamentos de Cupão poderão ser infgeriores ao preço de aquisição da 
[Autocallable Note with Knock Out Barrier] [se aplicável, inserir outro nome de comercialização]. Em tal 
caso os investidores poderão sofrer uma perda. No pior caso, o investidore poderá sofrer uma perda 
total (que não quaisquer Pagamentos de Cupão) do capital investido se O Nível de Referência Final do 
Constituinte do Cabaz com pior performance for zero.] 

____________________________________________________________________    

[Se o Valor Mobiliário for um Express Autocallable Note on a Basket (produto n.º 78), inserir: 

Se o Nível de Referência Final de pelo menos um Constituinte do Cabaz estiver, conforme especificado 
nas Condições Finais, ou (i) abaixo ou (ii) igual ou abaixo da respetiva Barreira, o Montante em 
Numerário está dependente da cotação ou, conforme o caso, do nível do Constituinte do Cabaz que, 
com base no respetivo Nível de Referência Inicial, tiver na maturidade da [Express Autocallable Note 
on a Basket] [se aplicável, inserir outro nome de comercialização] a pior performance de todos os 
Constituintes do Cabaz. Neste caso a [Express Autocallable Note on a Basket] [se aplicável, inserir 
outro nome de comercialização] implica um risco de perda se o Montante em Numerário for inferior ao 
preço de aquisição da [Express Autocallable Note on a Basket] [se aplicável, inserir outro nome de 
comercialização].] 

 

[Se o Valor Mobiliário for uma Autocallable Note on a Basket Average (with instalment redemption) 
(produto nº 79), inserir: 

Se a média aritmética do desempenho de todos os Constituintes do Cabaz não for superior ou igual ou 
superior (conforme especificado nas Condições Finais) ao Preço de Exercício (“Strike”) em qualquer 
uma das Datas de Observação e se a média aritmética do desempenho de todos os Constituintes do 
Cabaz for inferior ou igual ou inferior (conforme especificado nas Condições Finais) à Barreira relevante, 
o Montante em Numerário pode ser inferior ao preço de aquisição da [Autocallable Note on a Basket 
Average (with instalment redemption)] [se aplicável, inserir outra designação de marketing]. Nesse caso 
os investidores sofrerão uma perda. No pior caso, o investidor sofrerá uma perda total do capital 
investido (exceto qualquer Montante em Numerário a Prestações recebido, conforme especificado nas 
Condições Finais) se a média aritmética do desempenho de todos os Constituintes do Cabaz na ùltima 
Data de Observação for zero.] 
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[Se o Valor Mobiliário for uma Autocallable Note with Conditional Coupons (produto nº 80), inserir: 

Se o Desempenho do Ativo Subjacente for inferior ou igual ou inferior (conforme especificado nas 
Condições Finais) ao Limiar de Cupão numa Data de Observação não será pago Montante de Cupão 
na Data de Pagamento de Cupão imediatamente seguinte. Se o Desempenho Final do Ativo Subjacente 
for inferior ou gual ou inferior (conforme especificado nas Condições Finais) à Barreira, o Montante em 
Numerário mais quaisquer Montantes de Cupão podem ser inferiores ao preço de aquisição da 
[Autocallable Note with Conditional Coupons] [se aplicável, inserir outra designação de marketing]. 
Nesse caso os investidores sofrerão uma perda. No pior caso, o investidor pode sofrer uma perda total 
do capital investido se o Nível de Referência Final do Ativo Subjacente for zero.] 

 

[Se o Valor Mobiliário for uma Express Note (Physical Delivery) (produto nº 81), inserir: 

Se o Nível de Referência Final for, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) inferior ou (ii) 
igual ou inferior à Barreira, os investidores recebem o Ativo Subjacente com base no Multiplicador ou 
os ativos especificados como o Montante de Entrega Físico. O valor de mercado do Ativo Subjacente 
ou dos ativos especificados como o Montante de Entrega Físico mais os Pagamentos de Cupão pode 
ser inferior ao preço de aquisição da [Express Note] [se aplicável, inserir outra designação de 
marketing]. Nesse caso os investidores sofrerão uma perda. Os investidores deverão ter em 
consideração que as perdas podem ainda ocorrer após a Data de Avaliação até à transferência do Ativo 
Subjacente ou os ativos especificados como o Montante de Entrega Físico. No pior caso, o investidor 
irá sofrer uma perda total do capital investido se o Nível de Referência Final for zero.] 

 

[Se o Valor Mobiliário for uma Express Note (Cash Settlement) (produto nº 82), inserir: 

Se o Nível de Referência Final for, conforme especificado nas Condições Finais, ou (i) inferior ou (ii) 
igual ou inferior à Barreira, o Montante em Numerário mais os Pagamentos de Cupão podem ser 
inferiores ao preço de aquisição da [Express Note] [se aplicável, inserir outra designação de marketing]. 
Nesse caso os investidores sofrerão uma perda. No pior caso, o investidor irá sofrer uma perda total do 
capital investido se o Nível de Referência Final for zero.]  

 

Possível perda total 

Quando nenhum montante mínimo em numerário ou bem for especificado os investidores podem 
registar a perda total do seu investimento no Valor Mobiliário. 

 

Elemento Secção E – Oferta2 

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 Valores Mobiliários: [ ]* 

[Período de Subscrição] 

 

 

 

 

 

 

[Período da Oferta]: 

[Os pedidos de subscrição dos Valores Mobiliários poderão 
ser feitos entre [através do(s) Distribuidor(es) de [ ] [( 
inclusivamente)] até [ ] [(inclusivamente)] [ ].]  

[O Emitente reserva-se o direito de, por qualquer razão, 
reduzir o número de [cada Série de] Valores Mobiliários 
oferecidos.] 

[A oferta de [cada Série de] Valores Mobiliários começa em [ ] 
e termina em [ ].]  

[Oferta contínua]  

                                                
2  O uso do símbolo “*” na seguinte Secção E – Oferta indica que a informação relevante para cada série de Valores Mobiliários 

pode, no que respeita aos Valores Mobiliários multiséries e sempre que adequado, ser apresentada numa tabela.  
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[O Emitente reserva-se o direito de, por qualquer razão, 
reduzir o número de [cada Série de] Valores Mobiliários 
oferecida.] [] 

Cancelamento da emissão de 
Valores Mobiliários: 

[Não aplicável; a emissão dos Valores Mobiliários não está 
sujeita a cancelamento.] [O Emitente reserva-se o direito de, 
por qualquer razão, cancelar a emissão de [uma Série de] 
Valores Mobiliários.] [Em particular, a emissão de Valores 
Mobiliários está condicionada, entre outras coisas, à Emitente 
receber subscrições válidas de Valores Mobiliários que, na sua 
totalidade, representem um valor de subscrição agregado de, 
pelo menos, [ ] até ou antes de [ ]. Na eventualidade de esta 
condição não ser satisfeita, o Emitente poderá cancelar a 
emissão dos Valores Mobiliários a partir de [ ].] 

[Encerramento antecipado do 
Período de Subscrição dos 
Valores Mobiliários: 

[[Não se aplica; o Período de Subscrição não está sujeito a 
encerramento antecipado.] [O Emitente reserva-se o direito 
de, por qualquer razão, encerrar o Período de Subscrição 
antecipadamente.] [Se o total agregado de subscrições dos 
Valores Mobiliários em qualquer momento de qualquer Dia Útil 
anterior a [ ] atingir [ ], o Emitente encerrará a subscrição dos 
Valores Mobiliários nessa altura desse Dia Útil, sem aviso 
prévio.]] 

[Encerramento Antecipado do 
Período de Oferta dos Valores 
Mobiliários: 

[[Não aplicável: o Período de Oferta não está sujeito a 
encerramento antecipado.] [O Emitente reserva-se no direito 
de, por qualquer razão, encerrar o Período de Oferta 
antecipadamente.]] 

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 
reembolsar o montante em 
excesso pago pelos requerentes:
  

[Não se aplica]; não é possível reduzir as subscrições e, por 
conseguinte, não existe forma de reembolsar o montante em 
excesso pago pelos requerentes.] [ ]* 

Detalhes relativos ao método e 
período de vigência de pagamento 
e entrega dos Valores Mobiliários: 

[Não aplicável; não são providenciados quaisquer métodos ou 
limites de tempo para o pagamento ou entrega dos Valores 
Mobiliários.] Os investidores serão notificados pelo [Emitente 
ou intermediário financeiro relevante] das suas atribuições de 
Valores Mobiliários e das respetivas formas de liquidação 
relativas aos mesmos. [Cada Série de] [Os] [Valores 
Mobiliários será(ão) emitida(os) na Data de Emissão e [as 
séries individuais de Valores Mobiliários] [os Valores 
Mobiliários] serão enregues contra o pagamento à Emitente do 
preço líquido de subscrição.  

Forma e data em que os 
resultados da oferta são tornados 
públicos: 

[Não se aplica; a forma e data na qual os resultados da oferta 
serão publicados 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 Valores 
Mobiliários são oferecidos e se 
foram reservadas tranche(s) para 
alguns países: 

[Investidores qualificados, no sentido da Diretiva relativa aos 
prospectos] [Investidores não-qualificados] [Investidores 
qualificados, no sentido da Diretiva relativa aos prospectos e 
investidores não-qualificados] 

[Oferta poderá ser feita no [Luxemburgo], [e], [Bélgica], [e] 
[Dinamarca], [e] [Finlândia], [e] [França], [e] [Irlanda], [e] 
[Itália], [e] [Alemanha], [e] [Noruega], [e] [Países Baixos], [e] 
[Áustria] [e] [Polónia] [e] [Portugal], [e] [Suécia] [e] [Reino de 
Espanha] [,] [e] [a República Checa][,], [e] [Reino Unido] [e] a 
qualquer entidade que cumpra todos os outros requisitos de 
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investimento conforme estabelecido no Prospecto de Base ou, 
de outra forma, determinados pelo Emitente e/ou pelos 
intermediários financeiros relevantes]. Noutros países da AEE, 
as ofertas só serão feitas na sequência de uma isenção ao 
abrigo da Diretiva 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 Inicial de Emissão [ ]* 

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.] [ ]* 

Nome(s) e morada(s), na medida 
em que sejam conhecidos do 
Emitente, dos agentes de 
colocação nos vários países onde 
a oferta tem lugar:  

[Não se aplica; [ ]* 

Nome e morada do Agente 
Pagador:  

[ ]* 

Nome e morada do Agente de 
Cálculo:  

[ ]* 

[Relativamente aos Valores Mobiliáriosmultiséries inserir a seguinte tabela que reúne informação 
relevante e completa para cada série de Valores Mobiliários, se necessário: 

ISIN [ ] [ ] [ ] 

[ ] [ ] [ ] [ ] 
 

E.4 Interesse 
material na 
emissão/oferta 
incluindo 
conflitos de 
interesses. 

[Não aplicável; [excetuando o(s) Distribuidor[es] devido às suas comissões,] tanto quanto é do 
conhecimento do Emitente, ninguém envolvido na emissão de [cada Série de] Valores Mobiliários 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.] [ ]* 

[Relativamente aos Valores Mobiliários multiséries inserir a seguinte tabela que reúne informação 

relevante e completa para cada série de Valores Mobiliários, se necessário: 

ISIN Despesas 

[ ] [ ] 
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