Itaú Flexprev
Momento FICFIA
Estratégia de renda variável que busca retorno absoluto
no longo prazo, com foco na qualidade das empresas
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Portfólio concentrado, que utiliza um
processo de investimento baseado em
análise investigativa, combinando a busca
por empresas que possuem alta qualidade
de negócio e gestão.

Ações
Brasil

Ações
Latam

O fundo também tem flexibilidade para
explorar oportunidades de mercado.

mercado de
atuação

Juros
Brasil

Juros
Internacionais
Commodities

C.N.P.J.:

37.483.133/0001-76

Taxa de Administração Máxima

2,00% ao ano

Taxa de Performance

Público Alvo

Previdenciário

20% do que superar 100% do
Ibovespa

Processo SUSEP PGBL*

15414.609867/2020-92
Processo SUSEP VGBL*

15414.609868/2020-37

Para conhecer mais informações sobre o plano de previdência que esse fundo acessa procure o especialista de seu segmento ou consulte no bankline em: Menu >Previdência
> Conheça nossos planos > Conhecer > Para mim/Para criança
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES- CNPJ 37.483.133/0001-76
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 (“Planos”), instituídos pela Itaú Vida e Previdência S.A., investidor profissional, nos termos da regulamentação em vigor. O FUNDO receberá recursos exclusivamente de Planos destinados a Participantes Qualificados,
cabendo à Itaú Vida e Previdência S.A. garantir que os Planos sejam ofertados apenas a tais participantes. O cotista declara ciência e concordância de que (i) não competirá ao ADMINISTRADOR ou ao GESTOR a operação dos
planos previdenciários quer sob o controle de passivo, quer sob a sua respectiva situação econômico-financeira ou pelas obrigações assumidas pelo cotista perante terceiros; e (ii) os nomes do ADMINISTRADOR ou do GESTOR
não poderão ser vinculados aos planos de benefício de natureza previdenciária oferecidos pelo cotista. Adicionalmente, o cotista declara-se exclusivamente responsável pela instituição, operação e resultados do plano de
benefício de natureza previdenciária por ele constituído, administrado e executado. 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. Tipo Anbima: PREVIDÊNCIA - AÇÕES ATIVO:Fundos que devem possuir, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) da carteira em ações à vista, bônus ou recibos de subscrição, certificados de
depósito de ações, cotas de fundos de ações, cotas dos Fundos de índice de ações e Brazilian Depositary Receipts, classificados como nível I, II e III. Estes fundos têm como objetivo superar um índice de referência ou que não
fazem referência a nenhum índice. A seleção dos ativos para compor a carteira deve ser suportada por um processo de investimento que busca atingir os objetivos e executar a política de investimentos definidas para o fundo.
Taxa de Administração máx.: 2,00%. Taxa de Performance: 20% do que superar 100% do Ibovespa. Fonte de dados do material: Itaú Asset Management. Este material refere-se ao fundo investido pela Itaú Vida e Previdência
S.A.*Para gestão das provisões dos planos consulte o regulamento do seu plano de previdência e/ou plano VGBL. Itaú Vida e Previdência S.A.: CNPJ: 92.661.388/0001-90. 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

Não Corporativo

