Debêntures
de Infraestrutura
Diversifique os seus investimentos!

Debêntures de Infraestrutura são títulos de dívida emitidos por empresas para captação de recursos, que
são usados para financiar projetos de infraestrutura no Brasil.
As aplicações em debêntures de infraestrutura, em sua maioria, são mais rentáveis quando comparadas a
outros investimentos de renda fixa.

Conheça as vantagens:
Diversificação dos investimentos;
Isenção de Imposto de Renda para Pessoas Físicas;
Remuneração híbrida - unindo na mesma remuneração taxa prefixada e índice de preço (geralmente IPCA)*
Prazo médio ponderado superior a 4 anos.
Tenha acesso às oportunidades do mercado, criteriosamente selecionadas e estruturadas com acompanhamento ativo da carteira pela nossa equipe, sempre baseada na reconhecida e criteriosa avaliação de crédito
do Banco Safra.

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

*Nos termos da Lei 12.431/2011, os títulos ou valores mobiliários deverão ser remunerados por taxa de juros prefixada, vinculada a índice de preço ou à taxa referencial
(TR), vedada a pactuação total ou parcial de taxa de juros pós-fixada. ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS
PARA ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO. Esta mensagem tem conteúdo meramente informativo. As informações ora
apresentadas não constituem qualquer forma de oferta pública ou privada pelo Banco Safra S.A. ou pelo Banco J. Safra S.A., não devendo, portanto, ser interpretada
como recomendação de investimento, estudo ou análise sobre valores mobiliários específicos ou sobre emissores de valores mobiliários determinados, que possa
auxiliar ou influenciar investidores no processo de tomada de decisão de investimento. O conteúdo deste material é destinado exclusivamente às pessoas e/ou
organizações indicadas no endereçamento. O Grupo Safra não será responsável por perdas diretas, indiretas ou lucros cessantes decorrentes da utilização deste
material para quaisquer finalidades. A decisão pelo tipo de investimento, serviço ou produto é de responsabilidade exclusiva do cliente. Todo investimento nos
mercados financeiro e de capitais apresenta riscos que podem afetar o valor investido. As informações não devem servir de base exclusiva para qualquer tomada de
decisão de investimento, razão pela qual o Grupo Safra 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.
Contratação sujeita à análise cadastral. Termos e condições podem ser alterados a qualquer momento, independentemente de aviso prévio. Trata-se de uma
modalidade de investimento que não conta com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito.

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.

