Letras Isentas - Renda Semestral
Taxa garantida por todo período da operação

Título de renda fixa emitido pelo Safra por meio dos produtos LCA - Letra de Crédito do Agronegócio e LCI Letra de Crédito Imobiliário.

Vantagens:
O pagamento de juros é pré-fixado e realizado semestralmente.

Para quem é indicado?
Para clientes que desejam rentabilidade nominal fixa no longo prazo, com pagamentos periódicos de juros ou
que buscam retorno superior ao da renda fixa no curto prazo.

Conheça as principais características das Letras Isentas:

Rentabilidade pré-fixada
diferenciada

Pagamento de Juros: todo dia
15 a partir de 180 dias da
emissão ou próximo dia útil

Não possui custos adicionais
(ex: Taxa de Custódia)

Taxa Indicativa 8,70% a.a.

As condições podem ser alteradas de
acordo com o mercado, cotar novamente
na data da operação.

Para mais informações, entre em contato com o seu Gerente de Relacionamento.

ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO.
Antes de investir acesse www.comoinvetir.com.br. AS INFORMAÇÕES PRESENTES NESTE MATERIAL SÃO BASEADAS EM SIMULAÇÕES E OS RESULTADOS REAIS PODERÃO SER
SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES. A RENTABILIDADE DIVULGADA É LÍQUIDA DE IMPOSTOS.* Este material publicitário possui caráter meramente informativo, não constitui
recomendações de produtos ou serviços, direcionadas a clientes específicos e não discrimina todos os termos, condições e riscos inerentes ao produto. Ademais, as variáveis e os valores
utilizados nesse material são de caráter exemplificativo, não se constituindo, de forma alguma, em promessa de rendimentos, tampouco, garantia ou representação de performance das operações de derivativos demonstradas. As informações, apesar de confiáveis, não são precisas ou completas, não devendo servir de base exclusiva para qualquer tomada de decisão de investimento, razão pela qual o Banco Safra S.A. aconselha fortemente que o investidor faça uma avaliação independente sobre as operações, levando em consideração sua capacidade financeira
e seus objetivos pessoais, principalmente acerca dos possíveis riscos e benefícios que possam decorrer das operações, sem prejuízo de futura análise de adequação do produto ao perfil do
cliente a ser, eventualmente, efetuada pelo Banco Safra S.A. Adicionalmente, o emitente deste material não é Analista de Valores Mobiliários conforme preceitua a Instrução Normativa nº 483
de 2010 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A presente oferta foi dispensada de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. O RECEBIMENTO DOS PAGAMENTOS DESTA
LETRA ESTÁ SUJEITA AO RISCO DE CRÉDITO DO SEU EMISSOR. ESTE TÍTULO CONTA COM GARANTIA DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.

Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234. De segunda a sexta-feira, das 09h00 às 21h30, exceto feriados.
Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Auditivas e Fala/ SAC Serviço de Atendimento ao Consumidor:
0800 772 5755. Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Ouvidoria (caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito/a): 0800 770 1236. Atendimento de segunda a sextafeira, das 9h às 18h, exceto feriados.

