Itaú Flexprev Global Dinâmico
Renda Fixa LP FICFI
A combinação das principais estratégias de Renda Fixa da
Itaú Asset de forma dinâmica e eficiente, com exposição a
juros reais e nominais brasileiro e possibilidade de atuação no
mercado internacional.

Crédito

Estratégia ativa de renda fixa com objetivo de superar o
CDI no longo prazo, atuando nos mercados de juros e
índices de preços locais, com flexibilidade para atuar no
mercado internacional de juros e moedas.
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C.N.P.J.:

Taxa de Administração Máxima

39.566.676/0001-82

0,90% ao ano

Público Alvo

Previdenciário

Taxa de Performance

20% do que exceder 100% do
CDI

Processo SUSEP PGBL*

15414619165/2020-17
Processo SUSEP VGBL*

15414619166/2020-61

ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - CNPJ 39.566.676/0001-82
Este fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br). No resgate de cotas do fundo será utilizado o valor da cota em vigor no fechamento do
mesmo dia útil da solicitação de resgate. O pagamento do resgate de cotas do fundo será efetivado no 1º dia útil da solicitação de resgate (D+ 1). Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. As
estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Tipo Anbima: PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE - Por meio de uma carteira que poderá manter mais
de 20% do seu patrimônio em títulos de médio e alto risco de crédito do mercado doméstico ou externo, o FUNDO têm como objetivo buscar retorno por meio de investimentos em ativos de renda fixa, sendo aceitos títulos sintetizados
através do uso de derivativos, admitindo-se estratégias que impliquem risco de juros e de índice de preços. São admitidos ativos de renda fixa emitidos no exterior. Excluem-se estratégias que impliquem exposição de renda variável
(ações, etc.). Por se tratar de Renda Fixa Ativos Duração Livre tem como objetivo buscar retorno por meio de investimentos em ativos e derivativos
de renda fixa, sem compromisso de manter limites mínimo ou máximo para a duration média ponderada da carteira. O hedge cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo. Taxa de Administração: 0,60 %a.a. Taxa de Performance:
20% do que exceder 100% do CDI. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. PÚBLICO ALVO: O FUNDO
destina-se a receber, com exclusividade, os recursos das provisões matemáticas e demais recursos e provisões de Planos Geradores de Benefícios Livre – PGBL e Vida Geradores de Benefícios Livre – VGBL, instituídos pela Itaú Vida e
Previdência S.A. Informações reduzidas. Prevalecem os termos dos regulamentos que você recebe na contratação dos planos, de acordo com a legislação vigente. O regulamento do plano poderá ser consultado no portal da Susep www. susep.gov.br. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento, que não possuem garantia de rentabilidade, podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa e possuem patrimônio segregado do
patrimônio da EAPC. O registro desses planos na Susep não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. Os planos de previdência apresentam tributação no resgate ou recebimento de renda,
conforme sua escolha na contratação: tributação progressiva compensável ou tributação regressiva definitiva. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. O índice
utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. Clientes Personnalité: Consultas, informações e serviços transacionais acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regiões
metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se
não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Material de divulgação do fundo - A Itaú Asset Management é o segmento do Itaú Unibanco especializado em gestão de
recursos de clientes. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC. Para obter mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 3631-2555.
Consultas, sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias, utilize o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas, ou o canal Fale Conosco (www.itau.com.br). Se necessário contate a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011
(em dias úteis das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, todos os dias, 24 horas, 0800 722 1722.). Se necessário contate a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis das 9h
às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, todos os dias, 24 horas, 0800 722 1722.

Este material refere-se ao fundo investido pela Itaú Vida e Previdência S.A. para gestão das provisões dos planos

