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Documento de Informação Específica 
BIF - Eticx Defensive 
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 
Produto BIF - Eticx Defensive 
Nome do Produtor Baloise Vie Luxembourg S.A. 
Sítio Internet www.baloise-life.com 
Número de telefone +352 290 190 1
Gerente de ativos Degroof Petercam Asset Management 
Autoridade competente Commissariat aux Assurances (Luxembourg) 
Data de produção do Documento 01/01/2023 
Está prestes a adquirir um produto que não é simples e cuja compreensão poderá ser difícil.  

Em que consiste este produto? 
Caracterização do 
produto 

O fundo de investimento interno colectivo defensivo BIF - Eticx permitirá uma exposição a todos os tipos 
de investimentos OICVM ou linhas directas: ações, bens imóveis, matérias-primas renováveis, governo, 
dívidas corporativas e monetária. O nosso principal critério é ter em conta os fundos que estão dispostos a investir de 
acordo com critérios da sustentabilidade e do investimento socialmente responsável. Gostaríamos de 
destacar os investimentos OICVM ou empresas que tenham incorporado esta abordagem através de diferentes 
elementos, tais como: rastreio negativo ou positivo, investimentos temáticos, abordagem de compromisso. Por esta 
razão oferecemos uma participação ponderada dentro deste Fundo Colectivo Interno que reflecte uma atribuição de 
até 25 % em acções e 75 % em obrigações, dependendo do estado dos mercados. 

Perfil de investidor ao 
qual se destina 

O fundo de investimento interno colectivo defensivo Eticx destina-se a investidores que consideram os aspectos 
finança sustentável e desejam delegar a gestão financeira das suas poupanças a um profissional do sector. A sua 
moeda de referência é o Euro. O período de detenção recomendado para este investimento é de 3 anos. 

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

Risco mais baixo Risco mais elevado 

1 2 3 4 5 6 7 

O indicador de risco pressupõe que o produto é detido 
durante 3 anos. O risco real pode variar significativamente 
em caso de resgate antecipado, podendo receber um valor 
inferior.   

Indicador de Riscos : 
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 
das flutuações dos mercados ou da impossibilidade por parte da 
Companhia para pagar o seu retorno. 

Nós classificamos o risco desta opção de investimento no nível 3 de 7, que 
corresponde a uma média-baixa categoria de risco. 

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 para pagar a sua 
retribuição. 

Em função da moeda do contrato ou dos activos subjacentes, o Tomador 
poderá receber pagamentos numa moeda diferente, o retorno obtido 
depende da taxa de câmbio entre as duas moedas. Este risco não é 
considerado no indicador acima indicado. 

Este produto não prevê qualquer protecção contra eventuais riscos futuros 
do mercado, pelo que, poderá perder uma parte ou a totalidade do seu 
investimento. Em caso de impossibilidade por parte da Companhia para 
efectuar o pagamento do seu retorno, poderá perder a totalidade do seu 
investimento. 
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Cenários de desempenho 
 

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 valor que obterá. 
O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão. 
Os cenários desfavoráveis, intermédios e favoráveis apresentados representam exemplos que utilizam o melhor e o pior desempenho, bem como o 
desempenho médio do produto ou do índice de referência relevante ao longo dos últimos 10 anos. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito 
diferente no futuro. 
 
 

Investimento Cenário de : 10 000 EUR 
 

Cenários 

 1 ano   3 anos  
(período de detenção  recomendado) 

Cenário de stress 
 Valor que pode receber após dedução 

dos custos 
 

5 200 EUR 
 

5 330 EUR 

  Retorno médio anual  -48,01 %  -18,90 % 

Cenário desfavorável 
 Valor que pode receber após dedução 

dos custos 
 

8 640 EUR 
 

8 490 EUR 

  Retorno médio anual  -13,59 %  -5,30 % 

Cenário intermediário  Valor que pode receber após dedução 
dos custos 

 10 560 EUR  11 760 EUR 

  Retorno médio anual  5,60 %  5,54 % 

Cenário favorável  Valor que pode receber após dedução 
dos custos 

 12 280 EUR  14 370 EUR 

  Retorno médio anual  22,80 %  12,86 % 
 

O cenário de stress apresenta o valor que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas. 
Cenário desfavorável : Este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre 2021 e 2022. 
Cenário intermediário : Este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre 2016 e 2019. 
Cenário favorável : Este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre 2019 e 2021. 
 

Quais são os custos? 
 

A pessoa que presta consultoria sobre este produto ou que lhe vende o mesmo pode cobrarlhe outros custos. Nesse caso, esta pessoa fornecer-lhe-á 
informações sobre os referidos custos e a forma como estes afetam o seu investimento. 

Custos ao longo do tempo 
Os quadros apresentam os montantes que são retirados do seu investimento para cobrir diferentes tipos de custos. Estes montantes dependem de quanto 
se investe, durante quanto tempo se detém o produto e do desempenho do produto. Os montantes aqui apresentados são ilustrações baseadas num 
exemplo de montante de investimento e diferentes períodos de investimento possíveis. 
Assumimos o seguinte: 
- No primeiro ano iria recuperar o montante que investiu (0 % de retorno anual). Para os outros períodos de detenção, assumimos que o produto tem o 
desempenho apresentado no cenário moderado. 
- São investidos 10 000 EUR. 
 

Investimento Cenário de : 10 000 EUR  Em caso de resgate após 1 ano  Em caso de resgate após 3 anos 

Custos Totais  131 EUR  469 EUR 

Impacto dos custos anuais *  1,3 %  1,4 % 

* Isto ilustra o modo como os custos reduzem o seu retorno anual ao longo do período de detenção. Por exemplo, mostra que, se sair no período de 
detenção recomendado, a projeção para o seu retorno médio anual é de 6,9 % antes dos custos e 5,5 % depois dos custos. 
 
 

Composição dos custos 
Impacto dos custos anuais se 

sair após 3 anos 

Custos 
pontuais 

 
Custos de entrada 

 Este é o valor máximo a pagar mas poderá pagar menos. O impacto das 
comissões/custos já se encontram incluídos no preço.  

 
0,00 % 

 
Custos de saída  O impacto das comissões/custos de saída/resgate do seu investimento quando este 

se vence. 
 

0,00 % 

Custos  
recorrentes 

 Custos de transação da 
carteira 

 O impacto das comissões/custos inerentes à compra e venda pela Companhia dos 
investimentos subjacentes ao produto. 

 
0,20 % 

 
Outros custos correntes  O impacto das comissões/custos em que a Companhia incorre anualmente pela 

gestão dos seus investimentos. 
 

1,10 % 

Custos 
acessórios 

 
Comissões de desempenho  O impacto da comissão de desempenho.  0,00 % 

 
 
  
  


