DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO
ESPECÍFICA
Finalidade
O presente documento fornece-lhe a informação específica sobre esta opção de investimento. Não constitui um elemento de promoção comercial. A informação
nele contida é exigida por lei para o ajudar a endender 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
Produto: ___ Wealins Life Portugal - Estratégia de investimento Dinâmico 75

Ligue para _________________ +352 437 43 5200 para mais informações

Companhia de seguros: ____________________________ WEALINS S.A.

Regulador: ___________________ Commissariat aux Assurances (CAA)

Sítio Web: _____________________________________ www.wealins.com

Data de produção do documento: ______________________ 01/01/2020

Está prestes a adquirir um produto que não é simples e cuja compreensão poderá ser dificil.

EM QUE CONSISTE ESTE PRODUTO?
Objetivos

Dentro da opção de investimento Wealins Life Portugal - Estratégia de investimento Dinâmico 75 o capital será investido
pelo menos 25% em obrigações, instrumentos do mercado monetário e/ou títulos similares. Apenas 75% do capital poderá
ser investido em ações e/ou outros instrumentos financeiros especulativos.

Tipo
de
investidor
não O investidor direcionado para Wealins Life Portugal - Estratégia de investimento Dinâmico 75 tem um perfil de risco
profissional ao qual se destina dinâmico e aceita um risco de uma forte depreciação de seu portfólio no sentido de obter um crescimento significativo do
seu capital. Esta estratégia é dirigida a um investidor que detém um conhecimento sólido dos mercados financeiros.

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 10
anos. O risco efetivo pode variar significativamente em caso de
resgate antecipado, podendo ser recebido um valor inferior. Poderá
não conseguir vender facilmente o produto ou poderá ter de o vender
a um preço que afete significativamente o montante a receber.

O indicador sumário de risco constitui uma orientação sobre o nível de risco
deste produto quando comparado com outros produtos. Mostra a probabilidade
deste produto sofrer perdas financeiras no futuro, em virtude de flutuações dos
mercados ou da nossa incapacidade para pagar a sua retribuicâo.
Classificamos este produto na categoria 3 numa escala de 1 a 7, que corresponde
a uma categoria de risco médio-baixo. Este indicador avalia as possíveis perdas
resultantes de um desempenho futuro com um nível médio-baixo e é improvável
que condições de mercado desfavoráveis tenham um impacto na nossa
capacidade para pagar a sua retribuição.

Esteja ciente de que seus ativos subjacentes podem ser investidos em moedas diferentes da moeda padrão da, respetivamente da moeda escolhida para o
Wealins Life Portugal e / ou a moeda de Wealins Life Portugal - Estratégia de investimento Dinâmico 75. Nesse caso, você corre um risco cambial. Este risco não
é considerado no indicador acima indicado.
Quando os ativos subjacentes compreendem ativos sem liquidez ou reduzida liquidez, as transações podem ter que ser realizadas durante um extenso período
de tempo. Os riscos resultantes de perdas financeiras ou quaisquer outros danos são totalmente suportados por si.
O risco de o Wealins Life Portugal - Estratégia de investimento Dinâmico 75 pode ser significativamente mais elevado do que o indicado pelo indicador sumário
de risco, caso o Wealins Life Portugal - Estratégia de investimento Dinâmico 75 não seja detido até ao vencimento ou durante o período de detenção
recomendado.
Como o Wealins Life Portugal - Estratégia de investimento Dinâmico 75 prevê a possibilidade de extensos períodos de desinvestimento (para alguns tipos de
ativos subjacentes), chamamos a sua atenção para a seção "Por quanto tempo devo manter o PRIIP? E posso fazer mobilizações antecipadas de capital?" no
Documento de Informação Fundamental de Wealins Life Portugal.
Este produto não prevê qualquer proteção contra o comportamento futuro dos mercados financeiros, pelo que poderá perder uma parte ou a totalidade do seu
investimento.
Este produto não comporta qualquer garantia de capital contra o risco de crédito. Se não pudermos pagar o que lhe é devido, poderá perder todo o seu
investimento (consultar a secção «O que sucede se a WEALINS S.A. não puder pagar?» no Documento de Informação Fundamental de Wealins Life Portugal).

Cenários de desempenho
Investimento 10.000 EUR
Prémio de seguro

1 ano

5 anos

10 anos
(Período de detenção
recomendado)

Valor que poderá receber após dedução dos custos

5.561,10 EUR

5.125,09 EUR

3.547,47 EUR

Retorno médio anual

- 44,39 %

- 12,51 %

- 9,84 %

Valor que poderá receber após dedução dos custos

9.034,93 EUR

8.481,10 EUR

8.459,61 EUR

Retorno médio anual

- 9,65 %

- 3,24 %

- 1,66 %

Valor que poderá receber após dedução dos custos

10.232,78 EUR

11.191,38 EUR

12.516,89 EUR

Retorno médio anual

2,33 %

2,28 %

2,27 %

Valor que poderá receber após dedução dos custos

11.565,71 EUR

14.737,55 EUR

18.482,15 EUR

Retorno médio anual

15,66 %

8,07 %

6,33 %

Valor que os seus beneficiários poderão receber após
dedução dos custos

10.232,78 EUR

11.191,38 EUR

12.516,89 EUR

Cenários de Sobrevivência
Cenário de stress

Cenário desfavorável

Cenário moderado

Cenário favorável

Cenário de Mortalidade
Evento segurado

Este quadro mostra o montante que pode receber ao longo dos próximos 10 anos, em diferentes cenários, pressupondo que investe 10.000 EUR.
Os cenários apresentados ilustram qual poderá ser o desempenho do seu investimento. 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 investimento,
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
investimento/produto.
O cenário de stress mostra o que poderá receber numa situação extrema dos mercados, e não inclui a situação em que não estamos em condições de lhe pagar.
Os valores apresentados incluem todos os custos da própria opção de investimento, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao consultor ou
distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que obterá.
Cálculo dos desempenhos: Os cenários de desempenho foram calculados em conformidade com os requisitos do regulamento aplicável. Não constituem um
compromisso da nossa parte e não representam uma indicação relativamente ao desempenho real do Wealins Life Portugal - Estratégia de investimento
Dinâmico 75.

QUAIS SÃO OS CUSTOS?
A redução do rendimento (RIY) mostra o impacto que o total dos custos pagos terá sobre o retorno do investimento que pode obter. O total dos custos inclui os
custos pontuais, os custos correntes e os custos acessórios.
Os montantes aqui apresentados são os custos acumulados da própria opção de investimento, para três períodos de detenção diferentes. Incluem eventuais
penalizações por saída antecipada. Os valores pressupõem que investe 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 investimento ao longo do tempo.
Investimento 10.000 EUR
Cenários

Em caso de resgate após 1
ano

Em caso de resgate após 5
anos

Em caso de resgate após 10
anos

Total dos Custos

224,30 EUR

1.281,42 EUR

3.030,18 EUR

Impacto no retorno anual (RIY)

2,24 %

2,24 %

2,24 %

Os custos totais apresentados acima são para a única opção de investimento. Por favor, consulte o Documento de Informação Fundamental para o produto
combinado e os custos da opção de investimento.

Composição dos custos
O quadro a seguir indica:
— O impacto anual dos diferentes tipos de custos no retorno do investimento 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 de entrada

0,00%

O impacto dos custos a pagar quando inicia o seu investimento. O impacto dos
custos já incluídos no preço. Este valor inclui os custos de distribuição do seu
produto.

Custos de saída

0,00%

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

Custos de transação da
carteira

0,10%

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

Outros custos correntes

2,14%

O impacto dos custos em que incorremos anualmente pela gestão dos seus
investimentos.

Comissões de
desempenho

0,00%

O impacto da comissão de desempenho. Cobramo-la ao seu investimento caso o
desempenho do produto supere o seu valor de referência.

Juros transitados

0,00%

O impacto dos juros transitados. São cobrados se o investimento teve um
desempenho superior a determinada porcentagem.

Custos pontuais

Custos recorrentes

Custos acessórios

