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I. Denominação dos fundos
Fundo

ISIN

Moeda

BPI Reforma Segura PPR
BPI Reforma Investimento PPR
BPI Reforma Ações PPR

PTYPIRLM0007
PTYPIQLM0008
PTYPJDLM0002

EUR
EUR
EUR

Comissão recebida
pelo BEST(1)
0,50%
0,75%
1,00%

(1)
Enquanto Entidade Comercializadora o BEST recebe uma parte da comissão de gestão e/ou de distribuição cobrada pelo fundo. O Banco
Best recebe esta comissão da sociedade gestora de modo a suportar todos os serviços prestados aos seus clientes, nomeadamente:
• Disponibilização de ferramentas online que permitem melhorar a recolha e utilização da informação sobre Fundos de Investimento;
• Custos de transações e liquidações físicas e financeiras junto de terceiras entidades;
• Custos de custódia dos Valores Mobiliários junto de terceiras entidades;
• Divulgação de informação relevante e tratamento de eventos, nomeadamente distribuição de rendimentos, fusões e liquidações;
• Atualização e divulgação de informação, nomeadamente cotações diárias e variações face ao preço de compra; e
• Custos inerentes à atividade, nomeadamente, recursos humanos, infraestruturas, tecnologia, fornecedores, custos com entidades de
supervisão, entre outros.

II. Encargos
Exemplo de custos e encargos suportados pelo investidor
a) BPI Reforma Segura PPR
Exemplo para cada 1.000€ de investimento, aplicados durante o período de um ano.
Custos e Encargos
Encargos Pontuais (cobrados diretamente ao investidor)
Comissões de Transação aplicada na subscrição
Comissões de Transação aplicada no resgate
Encargos Correntes (cobrados ao fundo/já incluídos na UP diária)
Taxa Global de Custos (Conforme indicado no KIID / IFI do respetivo fundo)
Parte que é partilhada com o BEST(1)
Total de Custos e Encargos e Respetivo Impacto Percentual

%

Valor

0,00%
0,00%

0,00 €
0,00 €

0,68%
0,50%
1,2727%

12,73 €
8,44 €
12,73 €

b) BPI Reforma Investimento PPR
Exemplo para cada 1.000€ de investimento, aplicados durante o período de um ano.
Custos e Encargos
Encargos Pontuais (cobrados diretamente ao investidor)
Comissões de Transação aplicada na subscrição
Comissões de Transação aplicada no resgate
Encargos Correntes (cobrados ao fundo/já incluídos na UP diária)
Taxa Global de Custos (Conforme indicado no KIID / IFI do respetivo fundo)
Parte que é partilhada com o BEST(1)
Total de Custos e Encargos e Respetivo Impacto Percentual

%

Valor

0,00%
0,00%

0,00 €
0,00 €

1,54%
0,75%
1,4165%

14,17 €
6,00 €
14,17 €

c) BPI Reforma Ações PPR
Exemplo para cada 1.000€ de investimento, aplicados durante o período de um ano.
Custos e Encargos
Encargos Pontuais (cobrados diretamente ao investidor)
Comissões de Transação aplicada na subscrição
Comissões de Transação aplicada no resgate
Encargos Correntes (cobrados ao fundo/já incluídos na UP diária)
Taxa Global de Custos (Conforme indicado no KIID / IFI do respetivo fundo)
Parte que é partilhada com o BEST(1)
Total de Custos e Encargos e Respetivo Impacto Percentual

%

Valor

0,00%
0,00%

0,00 €
0,00 €

2,01%
1,00%
2,01%

20,10 €
10,00 €
20,10 €

(1)
Comissão recebida pelo BEST, conforme indicado no ponto I. O Banco Best recebe esta comissão da sociedade gestora de modo a
suportar todos os serviços prestados aos seus clientes, nomeadamente:
• Disponibilização de ferramentas online que permitem melhorar a recolha e utilização da informação sobre Fundos de Investimento;
• Custos de transações e liquidações físicas e financeiras junto de terceiras entidades;
• Custos de custódia dos Valores Mobiliários junto de terceiras entidades;
• Divulgação de informação relevante e tratamento de eventos, nomeadamente distribuição de rendimentos, fusões e liquidações;
• Atualização e divulgação de informação, nomeadamente cotações diárias e variações face ao preço de compra; e
• Custos inerentes à atividade, nomeadamente, recursos humanos, infraestruturas, tecnologia, fornecedores, custos com entidades de
supervisão, entre outros.

III. Natureza, Funcionamento e Riscos
A natureza, funcionamento e os riscos de cada fundo encontram-se descritos no IFI (Informações fundamentais destinadas aos
investidores) do fundo, disponível em www.bancobest.pt.
IV. Mercado Alvo
O Banco Best considera que este tipo de investimento será indicado para um investidor, não profissional, com as seguintes
características.
Conhecimentos e experiência
Investimento dirigido a um Investidor:
•
Iniciado: aquele que tem conhecimentos básicos, não dispondo de conhecimentos ou experiência financeira especifica de
investimento em instrumentos financeiros semelhantes, mas tendo capacidade para compreender o instrumento financeiro, o
seu perfil de risco e retorno, a título individual ou através de consultoria de investimento;
Situação financeira e capacidade para suportar perdas
Investimento dirigido a um Investidor que está disposto e tem capacidade para suportar perdas de capital, no caso do NB PPR ou que não
está disposto a suportar perdas de capital, no caso do PPR Vintage.
Tolerância ao risco
Investimento dirigido a um Investidor que tem baixa tolerância ao risco, ou seja, está disposto a aceitar um nível baixo de flutuação dos
preços.
Objetivos e necessidades
Investimento dirigido a Investidores que pretendem assegurar crescimento do capital e horizonte temporal de investimento de longo
prazo, ou seja, superior a 5 anos.
V. Fiscalidade
O tratamento fiscal depende das circunstâncias específicas de cada cliente e pode ser objeto de alterações futuras. Para informação mais
detalhada, consulte o Prospeto de cada fundo e/ou o guia fiscal do Banco Best, ambos disponíveis em www.bancobest.pt.
VI. Política de Conflitos de Interesse
Relativamente a potenciais conflitos de interesse pode consultar mais informações no documento Política de Gestão de Conflitos de
Interesses, disponível em www.bancobest.pt.

