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PRINCIPAIS INFORMAÇÕES

O QUE É

Aplicação Inicial: R$ 1,00
Para quem tem investimentos no Itaú,
por agência e conta, acima deste valor
a aplicação inicial mínima passa
a ser de

R$ 1,00

Aplicação Adicional:

O Itaú Index Blockchain Ações FX IE é um fundo global que busca investir em
empresas que podem se beneficiar do uso da tecnologia blockchain. A tecnologia
blockchain funciona como uma corrente de informações que armazena transações e
dados em blocos, com identificação única e registro imutável, ou seja, procura levar
segurança para um sistema de troca de informações descentralizado. A carteira
contempla cerca de 50 ativos distribuídos em diversos países e setores de atuação.

R$ 1,00

Valor mínimo de permanência
R$ 1,00
Taxa de administração

PARA QUEM É INDICADO

0,800% a.a.

É indicado para investidores qualificados que desejam ter exposição cambial e
diversificar a carteira de investimentos em empresas relacionadas à tecnologia
Blockchain.

Taxa de administração máxima
0,800% a.a.
Taxa de performance
Não Há
Taxa de saída
Não Há
Tributação perseguida (I.R.)
Renda variável

DIFERENCIAIS

Horário limite de movimentação
15h30
Cota de aplicação
1 dia útil após a solicitação

● O fundo contempla diversos setores de atuação e países diferentes, garantindo
uma diversificação da carteira;

Cota de resgate
1 dia útil após a solicitação

● A tecnologia Blockchain permite trazer vantagens competitivas para as empresas;

Crédito do resgate

● Buscar se antecipar a uma tendência

4 dias úteis após a cotização

NÍVEL DE RISCO

▼
Baixo

Médio

Alto

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Volatilidade 12 meses
Fundo com menos de 12 meses
Classificação ANBIMA

MERCADO DE ATUAÇÃO
Câmbio

Commodities

Juros

Ações Mundo

Crédito

Ações EUA

Títulos Públicos

Ações Brasil

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Benchmark
NÃO SE APLICA
Início do fundo
31/05/2021
Patrimônio líquido

Atua
Não atua

ITAÚ INDEX BLOCKCHAIN AÇÕES FX IE FIC.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. Leia o
formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude
dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. Este fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de
atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br).Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Material de divulgação do fundo.
As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver,
e o regulamento antes de investir. Tais documentos podem ser consultados no seguinte endereço eletrônico www.itau.com.br. Esse 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. Esse fundo está autorizado a realizar
aplicações em ativos financeiros no exterior. O índice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. Imposto de renda: 15%
sobre o rendimento, aplicado somente no momento do resgate.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. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

