Documento de Informação
Fundamental

Ref. Interna: EI9991BAR
URL: http://kid.bnpparibas.com/XS1885408051-PT.pdf.

Finalidade
O presente documento fornece-lhe a informação fundamental sobre este produto de investimento. Não constitui 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
BNP EUROPA DAILY AUTOCALL EUR 2019-2024
ISIN

XS1885408051

Emissor

BNP Paribas S.A. - www.bnpparibas.com
Solicitar +33 (0)1 57 08 22 00 mais informações
BNP Paribas Issuance B.V.

Garante

BNP Paribas S.A.

Produtor

Admissão à negociação

Não

Oferta Pública

Nenhum

Autoridade Competente

Autorité des marchés financiers (AMF)

Data de Produção KID

March 31, 2020 12:45:42 CET

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

Em que consiste este produto?
Tipo
Este produto é uma note, um instrumento de dívida transferível.

Objetivos
O objetivo deste produto é proporcionar um investimento num instrumento financeiro
indexado ao desempenho de um índice subjacente para obter uma rentabilidade
assumindo um risco de perda de capital. Este produto tem um prazo fixo, até à Data de
Vencimento, exceto se ocorrer o reembolso antecipado, de acordo com o disposto
abaixo em Reembolso Antecipado Automático. A não ser que o produto tenha sido
reembolsado antecipadamente, aplicam-se as seguintes disposições:
Na Data de vencimento irá receber, por note:
1. Se o Preço Final for superior ou igual a 95% do Preço Inicial: o Montante
Nominal acrescido da Taxa de Remuneração.
2. Se o Preço Final for inferior a 95% do Preço Inicial de Referência:

a. Se não tiver ocorrido um Evento Barreira: o Montante Nominal.
b. Se tiver ocorrido um Evento Barreira: o Montante Nominal deduzido do
Desempenho do Subjacente. Neste caso poderá suportar uma perda total ou parcial do
Montante Nominal.
Reembolso Antecipado Automático: Se em alguma Data de Observação de Reembolso
Automático Antecipado, o preço de fecho do Subjacente for igual ou superior à Barreira
de Reembolso Automático Antecipado relevante, o produto será reembolsado
antecipadamente na Data de Reembolso Automático Antecipado correspondente. Neste
caso irá receber, por cada note, o Montante Nominal acrescido da Taxa de Remuneração
relevante.

Quando:
Presumir-se-á ter ocorrido um Evento Barreira se o Preço Final for inferior à Barreira.
O Desempenho do Subjacente é dado pela diferença entre o Preço Final e o Preço Inicial, dividido pelo seu Preço Inicial, expresso em valor absoluto.
O Preço Inicial é o preço de fecho do Subjacente na Data de Observação Inicial.
O Preço Final é o preço de fecho do Subjacente na Data de Observação Final.

Dados do produto
Data de Observação Inicial
Data de Emissão
Data de Observação Final
Data de Vencimento (maturidade)

28 março, 2019
28 março, 2019
14 março, 2024
28 março, 2024

Barreira

60% do Preço Inicial

Período de Cálculo da Taxa de
Remuneração

O período com início a 28 março 2019
(incluído) até à Data de Reembolso
Automático Antecipado relevante
(incluída) ou até à Data de Vencimento
(incluída), conforme aplicável..

Datas de Reembolso Automático
Antecipado

10 dias úteis após a Data de Observação
de Reembolso Automático Antecipado
relevante.

Subjacente
EURO STOXX 50®

Preço de Emissão
Moeda do Produto
Montante Nominal (por note)

100 EUR
EUR
1,000 EUR

Datas de Observação de Reembolso
Automático Antecipado

Cada dia útil no período com início em 27
março 2020 (incluído) até 13 março 2024
(incluído).

Taxa de Remuneração

4% ao ano do Montante Nominal,
calculado pro-rata temporis sobre o
Período de Cálculo da Taxa de
Remuneração relevante.

Barreira de Reembolso Automático
Antecipado

Código Bloomberg
SX5E

De 27 março 2020 (incluído) até 26 março
2021 (incluído): 100% do Preço Inicial
De 29 março 2021 (incluído) até 13 março
2024 (incluído): 95% do Preço Inicial

As condições do produto determinam que se ocorrerem determinados eventos excecionais: (1) podem ser feitos ajustes ao Produto e/ou (2) o Emitente pode cancelar o produto
antecipadamente. Estes eventos excecionais estão especificados nas condições finais do produto e referem-se ao Subjacente, ao produto e ao Emitente do produto. O montante a
receber (se existir) em casos de resgate antecipado é provável que seja diferente dos cenários descritos acima e pode ser inferior ao montante investido. Todos os valores descritos
neste documento (incluindo ganhos potenciais) são calculados com base no Montante Nominal, excluindo custos, contribuições sociais e impostos em vigor para este tipo de
investimento..

Tipo de investidor não profissional ao qual se destina
Este produto foi concebido para investidores não profissionais que:
ter um horizonte de investimento de curto prazo (menos de três anos).
pretendem investir num produto de capitalização para diversificarem a sua carteira global.
estejam dispostos e tenham capacidade para suportar perdas até ao total do Montante Nominal e estão conscientes e aceitam a possibilidade de reembolso antecipado do produto.
estejam dispostos a aceitar um nível de risco que seja compatível com o indicador sumário de risco (SRI) abaixo indicado
foram informados ou têm conhecimento suficiente sobre mercados financeiros, do seu funcionamento e dos seus riscos, e da classe de ativo a que pertence o subjacente.

Quais são os riscos e qual poderá ser o meu retorno?
Indicador de risco
1

2

3

4

Risco mais baixo

5

6

7

Risco mais elevado

O indicador de risco pressupõe que o produto é detido até à maturidade (5 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 do 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 5 numa escala de 1 a 7, que corresponde a uma média-alta categoria de risco.
Este indicador avalia as possíveis perdas resultantes de um desempenho futuro com um nível médio-alto, e é muito improvável que condições de mercado desfavoráveis tenham
um impacto na nossa capacidade para pagar a sua retribuição.
Receberá pagamentos na moeda do produto, que pode ser diferente da sua moeda nacional. Neste caso, tenha em atenção o 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 indicado acima.
Este produto não prevê qualquer proteção contra o comportamento futuro do mercado, pelo que poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.
Se não pudermos pagar o que lhe é devido, poderá perder todo o seu investimento.
Para obter informações detalhadas sobre todos os riscos deve consultar as secções de risco do Prospeto Base, conforme especificado na secção "Outras informações relevantes"
abaixo.

Cenários de desempenho
A evolução do mercado no futuro não pode ser prevista com precisão. Os cenários apresentados são apenas uma indicação de alguns dos resultados possíveis com
base nos rendimentos recentes. Os retornos reais poderiam ser mais baixos.
Investimento 10,000 EUR

Cenários
Cenário de stress
Cenário desfavorável
Cenário moderado
Cenário favorável

1 ano
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual

3221.37 EUR
-67.79%
8032.63 EUR
-19.67%
10397.72 EUR
3.98%
12313.94 EUR
23.14%

2 anos

Vencimento

5234.8 EUR
-27.65%
7381.8 EUR
-14.08%
10495.65 EUR
2.45%
12562.26 EUR
12.08%

3761.54 EUR
-21.71%
5680.86 EUR
-13.2%
11521.83 EUR
3.61%
12875.4 EUR
6.53%

Este quadro mostra o montante que pode receber ao longo dos próximos 3 anos / 11 meses, 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 produto.
O cenário de stress mostra o que poderá receber numa situação extrema dos mercados, e não tem inclui a situação em que não estamos em condições de lhe pagar.
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 BNP Paribas S.A. não puder pagar?
Se o Emitente incumprir ou declarar falência, tem o direito de reclamar o pagamento ao Garante de acordo com uma garantia incondicional e irrevogável de qualquer montante
devido. Se o Garante também incumprir ou declarar falência, pode suportar uma perda até ao total do montante investido.
O produto não está coberto por qualquer sistema legal de indemnização aos investidores ou de garantia.
Os investidores devem ter em consideração que o BNP Paribas, atuando como Garante, está registado como uma instituição de crédito em França e, como tal, está sujeito ao
regime de resolução introduzido pela Diretiva da UE relativa à Recuperação e Resolução de Instituições de Crédito datada de 15 de maio de 2014. Esta regulamentação, entre
outras, concede às autoridades de resolução o poder para alterar os termos da garantia, para reduzir os montantes a pagar pelo Garante ao abrigo dos termos da garantia (incluindo
uma possível redução para zero) e para converter os montantes devidos ao abrigo da garantia em ações ou outros títulos ou outras obrigações do Garante. Os investidores podem
não conseguir recuperar a totalidade, ou mesmo parte, do montante devido (se existir) através do Garante, a título de garantia, e podem receber um título diferente emitido pelo
Garante em substituição desse mesmo montante, cujo valor pode ser consideravelmente inferior ao montante devido aos investidores aquando do vencimento do produto.

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.
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Os montantes aqui apresentados são os custos acumulados do próprio produto, 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.

Custo 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
Total dos Custos
Impacto no retorno anual (RIY)

Em caso de resgate após 1 ano
80.52 EUR
0.81%

Em caso de resgate após 2 anos

Se liquidar no vencimento

78.92 EUR
0.39%

34.74 EUR
0.09%

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 pontuais
Custos
recorrentes
Custos
acessórios

Custos de entrada
Custos de saída

0.09%
0.0%

O impacto dos custos já incluídos no preço.
O impacto dos custos de saída do seu investimento quando este se vence.

Custos de transação da carteira

0.0%

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

Outros custos correntes

0.0%

Comissões de desempenho

0.0%

Juros transitados

0.0%

O impacto dos custos em que incorremos anualmente pela gestão dos seus investimentos.
O impacto da comissão de desempenho. Cobramo-la ao seu investimento caso o desempenho do
produto supere o seu valor de referência.
O impacto dos juros transitados.

Por quanto tempo devo manter o PRIIP? E posso fazer mobilizações antecipadas de capital?
O período de detenção recomendado para o produto é até 28 março 2024 (Data de Vencimento). No entanto, não é possível prever a duração do produto dado que este pode ser
reembolsado antecipadamente.
O objetivo do produto é proporcionar-lhe o perfil de investimento descrito em "Em que consiste este produto?" acima. Isto aplica-se apenas quando o produto é detido até à
maturidade.
Em condições normais de mercado pode vender este produto, em mercado secundário, a um preço que dependerá dos parâmetros de mercado no momento da venda, o que poderá
colocar o montante investido em risco. Se decidir vender, ser-lhe-á aplicada uma penalização de 0.50% sobre o preço de mercado da note penalização que poderá ser superior de
acordo com as condições de mercado existentes.

Como posso apresentar queixa?
Qualquer reclamação em relação à conduta da pessoa ou entidade que o aconselhou ou vendeu o produto pode ser apresentada diretamente a essa pessoa ou entidade.
Qualquer reclamação em relação ao produto pode ser enviada por escrito para o seguinte endereço: BNP Paribas CLM Regulations - Complaints Management, 10 Harewood
Avenue, LONDON NW1 6AA, UK, através do envio de uma mensagem por correio eletrónico para cib.priips.complaints@bnpparibas.com, ou através do formulário online disponível
no site https://kid.bnpparibas.com/cib.

Outras informações relevantes
As informações contidas neste Documento de Informação Fundamental não constituem uma recomendação para comprar ou vender o produto e não substituem a consulta individual
junto do seu banco ou consultor.
Para obter mais informação sobre o produto, incluindo os riscos envolvidos, deve ler a respetiva documentação legal, disponível gratuitamente junto da pessoa ou entidade que o
aconselha ou vende o produto.
Este produto não pode ser oferecido ou vendido, direta ou indiretamente, nos Estados Unidos da América ou a cidadãos dos Estados Unidos. O termo "cidadão dos Estados Unidos"
está definido no Regulamento S ao abrigo da Lei relativa aos Valores Mobiliários dos Estados Unidos (Securities Act) de 1933. A oferta deste produto não foi registada ao abrigo da
Lei de Valores Mobiliários.
O Sponsor do índice não faz qualquer recomendação quanto à razoabilidade ou adequação do investimento neste produto e não patrocina, promove nem presta aconselhamento
em relação a este produto.
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