Documento de Informação Fundamental
Finalidade
O presente documento fornece-lhe a informação fundamental sobre este produto de investimento. Não contitui um elemento de promoção
comercial. A informação nele contida é exigida por lei para o ajudar a entender a natureza, os riscos, os custos e os ganhos e perdas potenciais do
produto, e para o ajudar a compará-lo com outros produtos.

Produto
Nome: Forward Compra EUR Venda USD (O "Produto").

Produtor: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. – Sucursal em
Portugal (o ”BBVA”)

Autoridade Competente: Comissão do Mercado de Valores Mobiliários Detalhes de contacto : https://www.bbva.pt/
Data de Emissão : 03/02/2021
Está prestes a adquirir um produto que não é simples e cuja compreensão poderá ser difícil.

Em que consiste este produto?
Tipo
Forward Cambial não Cotado. O Produto é um instrumento financeiro derivado em que o Cliente e o BBVA acordam trocarem numa data
posterior (a “Data de Liquidação”) duas quantidades determinadas de dinheiro em duas moedas diferentes (o “Par de Moedas”), a uma taxa
de câmbio previamente acordada (a “Taxa Forward”).

Objetivos

Com este Produto, o Cliente irá entregar ao BBVA uma quantidade de «Moeda a pagar pelo Cliente» e, em troca, o Cliente irá receber do
BBVA uma quantidade de «Moeda a pagar pelo Banco». A relação entre ambas as quantidades é determinada em função da Taxa Forward
contratada. Portanto, com este Produto o Cliente beneficia de futuras depreciações da Moeda a pagar pelo Cliente face à Moeda a pagar pelo
Banco.
Moeda a pagar pelo Banco: EUR
Moeda a pagar pelo Cliente: USD
Data de Liquidação: 03/02/2022
Par de Moedas: EUR/USD (Euro/Dólar Americano). Tal significa, quantidade de USD por cada EUR
Taxa Forward: 1,212

Tipo de
investidor
não
profission
al ao qual
se destina

Esta tipologia de produto dirige-se principalmente a:
- Investidores com conhecimento médio deste produto financeiro ou com alguma experiência de investimento neste produto
ou outro similar.
- Investidores que estão dispostos a aceitar perdas não limitadas ao pagamento de um prémio
- Investidores que estão dispostos a manter o produto durante o Período de Detenção Recomendado.
- Investidores cujo objetivo seja a obtenção de rentabilidade e/ou cobertura.

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

1

2

Risco mais baixo

3

4

5

6

7

+

Risco mais elevado

O indicador de risco pressupõe que o produto é
detido durante 1 ano. O risco efetivo pode variar
significativamente em caso de cancelamento
antecipado, podendo ser recebido um valor inferior.
É possivel que não possa efetuar um cancelamento antecipado.
Poderá ter de pagar custos suplementares signficativos para
efetuar um cancelamento antecipado.

O indicador sumário de risco constitui uma orientação sobre o nível de
risco deste produto quando comparado com outros produtos. Mostra a
probabilidade de o produto sofrer perdas financeiras, no futuro, em virtude
de flutuações dos mercados ou da nossa incapacidade para pagar a sua
retribuição.
Classificamos este produto na categoria 7 numa escala de 1 a 7, que
corresponde 7 à mais alta categoria de risco
Atenção ao risco cambial. Receberá pagamentos numa moeda
diferente, pelo que o retorno obtido depende da taxa de câmbio entre
as duas moedas. Este risco não é considerado no indicador acima
indicado.
Em determinadas circunstâncias, poderá ter de efetuar pagamentos para
compensar perdas. A perda global em que poderá incorrer pode ser
significativa.
Se não pudermos pagar o que lhe é devido, poderá incorrer em perdas
significativas.

Cenários de desempenho
Montante Nominal EUR 10.000
Cenários

Período de detenção recomendado
Valor que poderá receber ou pagar após dedução dos custos

EUR -3.674

Retorno/perda média sobre o montante nominal cada ano

-36,74%

Cenário
desfavorável

Valor que poderá receber ou pagar após dedução dos custos

EUR -831

Retorno/perda média sobre o montante nominal cada ano

-8,31%

Cenário
moderado

Valor que poderá receber ou pagar após dedução dos custos

EUR 79

Retorno/perda média sobre o montante nominal cada ano

0,79%

Cenário
favorável

Valor que poderá receber ou pagar após dedução dos custos

EUR 911

Retorno/perda média sobre o montante nominal cada ano

9,11%

Cenário de
stress

Este quadro mostra o montante que pode receber ou pagar ao longo do próximo 1 ano, em diferentes cenários, pressupondo que o montante
nominal são 10,000 EUR.Os cenários apresentados ilustram qual poderá ser o desempenho do seu Montante Nominal. Pode compará-los com os
cenários de outros produtos.Os cenários apresentados são uma estimativa do desempenho futuro com base na experiência do passado sobre a
forma como varia o valor deste Montante Nominal, não são um indicador exato. O valor que recebe poderá variar em função do comportamento do
mercado e do tempo durante o qual detém o o Montante Nominal/produto.
O cenário de stress mostra o que poderá receber numa situação extrema dos mercados, e não tem em conta a situação em que não estamos em
condições de lhe pagar. Este produto não pode ser facilmente liquidado, o que significa que é difícil estimar o montante que obterá ou pagará
(conforme o caso) se o cancelar antes de final do período de detenção recomendado. Não poderá cancelá-lo antecipadamente, ou terá de pagar
custos elevados ou sofrerá um prejuízo avultado se o fizer. Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não
incluir todas as despesas que paga ao seu consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também
influenciar o montante que obterá.

O que sucede se BBVA não puder pagar?
O Cliente poderá sofrer de uma perda financeira. Além disso, esse Produto não está coberto pelo Fundo de Garantia de Depósitos nem por
qualquer outro sistema de garantia ou garante.

Quais são os custos?
A redução do rendimento (RIY) mostra o impacto que o total dos custos pagos terá sobre o desempenho do produto. O total dos custos inclui os
custos pontuais, os custos correntes e os custos acessórios.
Os montantes aqui apresentados são os custos acumulados do próprio produto. Incluem eventuais penalizações por saída antecipada. Os valores
pressupõem um montante nominal de 10 000 EUR. Os valores apresentados são estimativas, podendo alterar-se no futuro.
Custos ao longo do tempo
A pessoa que lhe vende este produto ou lhe presta aconselhamento sobre o mesmo pode cobrar-lhe outros custos. Nesse caso, essa pessoa
fornecer-lhe-á informações sobre os referidos custos e mostrar-lhe-á o impacto que a totalidade dos custos terá sobre o produto ao longo do tempo.

Montante Nominal EUR 10.000
Cenários

Em caso de resgate do fim do período de detenção recomendado

Total dos Custos

40,48 EUR

Impacto no retorno anual (RIY)

0,40%

Composição dos custos
O quadro a seguir indica:
•
•

O impacto anual dos diferentes tipos de custos no desempenho do produto que poderá obter no final do período de detenção recomendado
O significado das diferentes categorias de custos.

Este quadro mostra o impacto no retorno anual

Custos
Pontuais

Custos
recorrentes

Custos de entrada

0,40%

O impacto dos custos a pagar quando inicia o seu investimento. Este é o valor máximo a pagar,
poderá pagar menos. O impacto dos custos já incluídos no preço. Este valor inclui os custos de
distribução do seu produto.

Custos de saída

0,00%

O impacto dos custos de saída do seu investimento quando este se vence.

0.00%

O impacto dos custos de comparmos e vendermos investimentos subjacentes ao produto.

0.00%

O impacto dos custos em que incorremos anualmente pela gestão dos seus produto e dos custos
apresentados na Secção II.

Custos de
transação da
carteira
Outros custos
correntes

Por quanto tempo devo manter o PRIIP? E posso fazer mobilizações antecipadas de capital?
Período de detenção recomendado: 1 ano
O Produto não permite o cancelamento ou reembolso antecipado sem o prévio consentimento do BBVA. No caso de cancelamento antecipado por
acordo prévio ou incumprimento, o Produto será cancelado de acordo com o critério de «Valor de Mercado», o que poderá causar uma perda ou um
ganho para o Cliente.

Como posso apresentar queixa?
Serviço de Atendimento ao Cliente. Avª da Liberdade 222 1250-148 Lisboa. E-mail: cpqualidade@bbva.com. Telf: +351 21 311 72 57.

Outras informações relevantes
Para obter informação completa e detalhada sobre o funcionamento e riscos deste Produto consulte o BBVA. Os preços ou níveis são incluídos
para o Cliente melhor compreender o Produto, mas são estimados e poderão variar no momento da contratação.

