COE

Certificado de Operação Estruturada
Ótima opção para diversificar os seus investimentos.

Ao investir em um COE, você tem a oportunidade de ingressar em mercados variados, mantendo o capital
protegido, aumentando os ganhos possíveis e com grau de risco de mercado controlado.
O COE é estruturado com base em diversos cenários, selecionados de acordo com o perfil de cada investidor. Ele pode combinar elementos de Renda Fixa, Renda Variável e Moedas tanto no mercado local quanto
no internacional de forma simples e eficiente em um único certificado sempre com a solidez do crédito Safra.

Investimento internacional,
sem ter que enviar seus
recursos ao exterior

Investimento customízável,
respeitando os requisitos
mínimos exigidos pelo emissor.

Tributação única e preços
competitivos se comparados
a investir nos ativos/derivativos
de forma separada.

Veja abaixo algumas opções para diversificar os seus investimentos:

Infinity Bolsa Européia
COE com capital garantido, atrelado ao índice SX5E, composto pelas 50 principais empresas abertas no
mercado europeu.
Abaixo ou equivalente a 100% do índice inicial, o produto terá o Capital Protegido;
Acima de 100% do índice inicial, o produto terá uma remuneração de 170% da variação do SX5E
As condições podem ser alteradas de acordo com o mercado, cotar novamente na data da operação.

Dual Index DI
Investimento em renda fixa, primeiro período com taxa pós fixada e no segundo período taxa pré.
Período I - Primeiros 31 meses: o cliente ganha 110% do DI
Período II - Últimos 30 meses: o cliente ganha 10,00% a.a.
As condições podem ser alteradas de acordo com o mercado, cotar novamente na data da operação.

Infinity S&P
É um investimento com capital garantido, atrelado ao SPX, onde o cliente tem um retorno crescente
conforme o índice da bolsa americana se valoriza.
Abaixo ou equivalente a 100,00% do índice inicial, o produto terá o Capital Protegido.
Acima de 100,00% do índice inicial, o produto terá uma remuneração de 110% do SPX.
As condições podem ser alteradas de acordo com o mercado, cotar novamente na data da operação.

Minimax Ibovespa
É um investimento com capital garantido, no qual o cliente terá uma rentabilidade crescente em relação
ao desempenho positivo do índice Ibovespa limitado a uma taxa pré-fixada.
Abaixo ou equivalente a 100,00% do índice inicial, o produto terá o Capital Protegido.
Acima de 100,00% do índice inicial, o produto terá uma remuneração de 100,00% da variação do
Ibovespa, limitado a Rentabilidade Máxima de 20,00% a.p.
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. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. Antes de investir acesse www.comoinvestir.com.br. AS INFORMAÇÕES PRESENTES NESTE MATERIAL
SÃO BASEADAS EM SIMULAÇÕES E OS RESULTADOS REAIS PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES. A mesa reserva-se o direito de alterar, cancelar ou substituir os
Pools vigentes, ou suas condições, a seu exclusivo critério. [RefCot]. (1) Classificação Risco: Cada produto receberá uma classificação numérica, onde, gradativamente, uma pontuação mais baixa indica adequação ao perfil mais conservador e uma pontuação mais alta indica adequação apenas ao perfil mais arrojado/agressivo. A régua varia de 1 a 9, sendo 1
produtos com menor risco de perda e 9 produtos com maior risco de perda. Os produtos de COE possuem classificação 3 e 4, e destinam-se a investidores a partir do perfil conservador. 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. A distribuição do Certificado de Operações Estruturadas - COE não implica, por parte
dos órgãos reguladores, garantia de veracidade das informações prestadas ou de adequação do certificado à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade do emissor ou da
instituição intermediária. LEIA O DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS (DIE) ANTES DE APLICAR NESTE CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS. O DIE será
entregue após a solicitação de reserva (disponibilizado fisicamente ou enviado para seu endereço eletrônico). O RECEBIMENTO DOS PAGAMENTOS DESTE CERTIFICADO ESTÁ
SUJEITO AO RISCO DE CRÉDITO DO SEU EMISSOR. ESTE CERTIFICADO NÃO CONTA COM GARANTIA DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. ESTE CERTIFICADO NÃO
SE TRATA DE INVESTIMENTO DIRETO NO ATIVO SUBJACENTE.

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.

