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Advertências ao investidor
Os riscos do DUAL STEP 90 – produto financeiro complexo, dependem dos riscos individuais,
associados a cada um dos produtos que o compõem.
Risco de perda total
• Depósito a Prazo: Capital garantido a qualquer momento.
do capital investido:
• Fundo de Investimento: Risco de perda do capital investido.
Remuneração:
• Depósito a Prazo: Garantida
• Fundo de Investimento: Não Garantida.
Possibilidade de
• Depósito a Prazo: Possível após 2 dias sobre a data de constituição.
reembolso
• Fundo de Investimento: Possível após liquidação da Subscrição.
antecipado:
Penalizações por
• Depósito a Prazo: Penalização total de juros sobre o capital
reembolso antecipado
desmobilizado.
por opção do
• Fundo de Investimento: O capital a resgatar pode ser inferior ao capital
investidor:
inicialmente investido, existindo o risco de perda total do capital.
Durante a vida do Depósito a Prazo, este terá de ser desmobilizado na
mesma percentagem.
Custos de custódia,
• Depósito a Prazo: Não aplicável.
de registo ou depósito Fundo de Investimento: Comissão de subscrição 0%; comissão de resgate: 0%;
ou comissões de
comissão de gestão e distribuição 1,35% (Comissões já deduzidas no valor da
gestão aplicáveis:
Unidade de Participação do Fundo).
DUAL STEP 90 – Produto Financeiro Complexo
O DUAL STEP 90 é um produto financeiro complexo que combina a aplicação num Depósito a Prazo com
a subscrição de um Fundo de Investimento, repartido da seguinte forma:
25%: Depósito a Prazo a 90 dias, não renovável, com uma taxa de juro de 3%, 3,5% e 4% (TANB),
ou seja, 3% nos primeiros 30 dias, 3,5% nos segundos 30 dias e 4% nos últimos 30 dias, a que
corresponde uma taxa média de 3,5% (TANB). O Depósito a Prazo tem crédito de juros mensal na
conta à ordem e é totalmente reembolsado no final dos 90 dias.
75%: Fundo de Investimento misto Parvest Step 90 Euro Classic Acc, com risco de perda total
do capital investido e sem garantido do rendimento.
O investimento no Fundo está sujeito às condições definidas nos seus Prospectos (Completo e
Simplificado), disponíveis em www.bancobest.pt ou através do nº de telefone 707 246 707.
O Fundo de Investimento misto Parvest Step 90 Euro Classic Acc, sedeado no Luxemburgo,
investe essencialmente em acções europeias, assim como em obrigações ou instrumentos do mercado
monetário denominados em euros.
Depósito a Prazo: Capital garantido a qualquer momento.
Fundo de Investimento: Comporta o risco de perda total do capital investido, não havendo
garantia de rendimento.
Depósito a Prazo: Não aplicável.
Fundo de Investimento: inexistência de remuneração quando o valor de resgate da Unidade de
Participação for igual ao seu valor de subscrição inicial, perda de capital quando o valor de resgate da
Unidade de Participação for inferior ao seu valor de subscrição inicial.
Valor mínimo de subscrição de EUR 4.000 e múltiplos de EUR 1. Assim, para um investimento de EUR
4.000, 25% (EUR 1.000) são aplicados na componente Depósito a Prazo e os restantes 75% (EUR 3.000)
aplicados na componente Fundo de Investimento Parvest Step 90 Euro Classic Acc, sem que exista
garantia de capital investido ou rendimento nesta componente.
Se, na data da constituição da aplicação financeira, a conta do cliente apresentar um saldo disponível,
inferior ao montante mínimo de subscrição (EUR 4.000) ou à ordem de subscrição do cliente, o
investimento no DUAL STEP 90 – Produto Financeiro Complexo será repartido da seguinte forma:
a componente de investimento a aplicar no Fundo Parvest Step 90 Euro Classic Acc será satisfeita em
primeiro lugar, no valor de 75% do montante constante na ordem de subscrição do DUAL STEP 90 –
Produto Financeiro Complexo;
a componente de investimento a aplicar no Depósito a Prazo será subscrita no valor equivalente ao
saldo disponível remanescente na conta do cliente, após a subscrição do fundo Parvest Step 90 Euro
Classic Acc.
Isto significa que, caso o saldo disponível na conta do cliente seja inferior ou igual ao montante
constante da ordem de subscrição, a aplicar no fundo de investimento, não haverá lugar à
constituição do Depósito a Prazo.
Disponível para subscrição entre 01-Out-2009 e 30-Nov-2009.
90 dias para o Depósito a Prazo, durante os quais não será possível resgatar o fundo sem liquidar o
Depósito a Prazo na mesma proporção.
No termo do Depósito a Prazo, o cliente manterá a titularidade das Unidades de Participação do fundo
Parvest Step 90 Euro Classic Acc, as quais são transferidas do Dossier de Fundos DUAL, para o 1º
Dossier de Fundos da Conta à Ordem (em caso de inexistência deste, o BEST procederá à sua criação
sem custos), podendo proceder livremente ao respectivo resgate, sem garantia do capital investido.
Assim, o montante a resgatar poderá ser inferior ao montante inicialmente investido.
Depósito a Prazo: juros pagos de 30 em 30 dias na conta à ordem, até ao máximo de 90 dias de
duração do depósito a prazo
Fundo de Investimento: não aplicável
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Não aplicável
Não aplicável
Em resultado do questionário de perfil do investidor do Banco Best, o cliente pode ser enquadrado em
quatro perfis de investimento/risco: Muito Conservador; Conservador; Moderado e Dinâmico. O DUAL
STEP 90 – produto financeiro complexo, é dirigido a investidores com perfil de risco Moderado, ou seja,
investidores dispostos a assumir eventuais perdas do capital investido.
Depósito a Prazo: Passados 2 dias sobre a data de constituição, a desmobilização é possível a
qualquer momento com penalização total de juros sobre o capital desmobilizado.
Fundo de Investimento: Solicitável a qualquer momento e sem comissão de resgate, podendo o
capital a resgatar ser inferior ao capital inicialmente investido, existindo risco de perda total do
capital. Durante a vida do Depósito a Prazo, o reembolso do Fundo implica a desmobilização do
Depósito a Prazo na mesma percentagem, com a respectiva penalização total de juros sobre o
capital desmobilizado.
Best – Banco Electrónico de Serviço Total S.A.
CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (www.cmvm.pt)
Não aplicável
Não aplicável
Não foram identificados potenciais conflitos de interesses.
Depósito a Prazo: Não aplicável
Fundo de Investimento Parvest Step 90 Euro Classic Acc: Rendibilidade liquida de comissões,
sujeita ao regime fiscal em vigor, de 15,2% no último ano e nível de risco 3 (risco médio)*.

Os elementos constantes do gráfico acima reproduzido constituem apenas dados históricos.
* As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de
rendibilidade futura, porque o valor das Unidades de Participação pode aumentar ou diminuir em
função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco máximo), sendo que o nível 3
representa um desvio padrão anualizado entre 5 e 10%.
Fonte: Morningstar (Dados à data de 28 de Setembro de 2009)
Depósito a Prazo: Não aplicável por ter rendibilidade inicialmente definida.
Fundo de Investimento: Depende do valor das Unidades de Participação que é determinado pela
Sociedade Gestora com base na evolução dos activos que compõem o património do Fundo. O Fundo
em questão é um fundo misto, sendo o horizonte mínimo de investimento recomendado de 3 anos,
sem qualquer garantia de capital ou rendibilidade.
Depósito a Prazo: A rendibilidade será reflectida a cada 30 dias, até ao máximo dos 90 dias de
duração do Depósito a Prazo.
Fundo de Investimento: A evolução da rendibilidade e risco pode ser consultada diariamente em
www.bancobest.pt ou através do nº de telefone 707 246 707.
Depósito a Prazo: Não serão devidas comissões nem encargos.
Fundo de Investimento: Comissão de subscrição 0%; comissão de resgate: 0%; comissão de gestão e
distribuição 1,35% (comissões já deduzidas no valor da Unidade de Participação do Fundo).
As comissões da componente de Fundo de Investimento, por estarem já deduzidas no valor da Unidade de
Participação do Fundo, em nada influenciam a rendibilidade das componentes do DUAL STEP 90 –
Produto Financeiro Complexo
Depósito a Prazo: Não aplicável.
Fundo de Investimento Parvest Step 90 Euro Classic Acc: Prospecto disponível em www.bancobest.pt
ou através do nº de telefone 707 246 707.
Depósito a Prazo: Actualmente, os rendimentos obtidos (juros) estão sujeitos a IRS por retenção na
fonte, à taxa liberatória de 20%.
Fundo de Investimento: Actualmente, os rendimentos obtidos estão sujeitos a IRS por retenção na
fonte, à taxa liberatória de 20%.
Toda a documentação e informações adicionais poderão ser obtidos em www.bancobest.pt, através do
número 707 246 707 ou directamente através do seu PFA - Personal Financial Advisor. Poderá igualmente
visitar um dos Centros de Investimento do Banco Best.

