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Diversificar en un sol pas
ja és possible

Condicions

Fiscalitat

Import mínim

Totes les boniﬁcacions i rendibilitats descrites
estan subjectes a la normativa ﬁscal vigent al
Principat d’Andorra o al país de residència ﬁscal
del client, així com a les modiﬁcacions legals que
puguin entrar en vigor en el període de subscripció
o amb posterioritat.

6.000 €
(3.000 € dipòsit + 3.000 € fons).
El dipòsit no admet aportacions addicionals.

Termini del dipòsit
6 mesos

Dipòsit a 6 mesos
combinat

2% TAE

50% - 50%

Sense comissió
de subscripció
dels fons

(4)

amb el dipòsit Mix és més

Combini un dipòsit a termini amb un dels quatre
fons estrella de Vall Banc
Faci créixer la rendibilitat del seu dipòsit combinant-lo amb un dels quatre fons “F” de Vall Banc
gestionats sobre la base de l’assignació d’actius de la gestora líder a escala global. Perquè “Mix és més”.
Es destinarà un 50% de l'import que vulgui invertir a un dipòsit a termini a 6 mesos i l’altre 50% a un
fons “F” que haurà de mantenir per un període mínim de 12 mesos.
Disposem de quatre opcions entre les quals pot triar la que millor s’adapti al seu perﬁl inversor.

Dipòsit a 6 mesos a

l’

1,00% TAE (1)
+

F1 Conservative Investment Fund

Dipòsit a 6 mesos a
l’

1,25% TAE (2)
+

F2 Diversity Investment Fund

Termini mínim de permanència en el fons
12 mesos

Tipus d’interès
Els interessos del dipòsit a termini es liquidaran
al venciment i s’abonaran al seu compte corrent,
sempre que mantingui la inversió en el fons escollit.

Cancel·lació anticipada del dipòsit
La cancel·lació anticipada és possible, però
aleshores no es percebran els interessos meritats
ﬁns a la data efectiva de cancel·lació.
No s’aplicarà cap altra comissió per aquest fet.
El dipòsit no admet cancel·lacions parcials.
La cancel·lació anticipada del dipòsit no implica
la cancel·lació del fons.

Cancel·lació anticipada del fons
En cas de reemborsament del fons abans dels
12 mesos de permanència, s’aplicarà una
penalització equivalent als interessos meritats
en el dipòsit a termini.
El fons es liquidarà al preu de cotització del dia de
l'ordre de venda, tenint en compte que tota ordre
passada després de les 13.00 h és liquidarà amb la
cotització del dia hàbil següent.

Renovació del dipòsit

El dipòsit a termini no és renovable.

Dipòsit a 6 mesos a
l’

1,50% TAE (3)
+

F3 Balanced Investment Fund

Dipòsit a 6 mesos al

2,00% TAE (4)
+

F4 Opportunity Investment Fund

El fons no té venciment i vostè podrà escollir en
quin moment vol reemborsar-lo, tenint en
compte que si ho fa abans dels 12 mesos se li
aplicarà la penalització esmentada anteriorment.

Comissions
(1)
(2)
(3)
(4)

0,997 TIN El càlcul de la TAE s’ha realitzat per a un dipòsit de 10.000 €. Remuneració bruta: 49,85 €
1,246 TIN El càlcul de la TAE s’ha realitzat per a un dipòsit de 10.000 €. Remuneració bruta: 62,3 €
1,494 TIN El càlcul de la TAE s’ha realitzat per a un dipòsit de 10.000 €. Remuneració bruta: 74,7 €
1,99 TIN El càlcul de la TAE s’ha realitzat per a un dipòsit de 10.000 €. Remuneració bruta: 99,5€

Característiques dels fons
Per conèixer les característiques de cadascun dels
fons proposats, pot consultar el reglament, el
prospecte complet, el prospecte simpliﬁcat, els
informes trimestrals, el valor liquidatiu i els estats
ﬁnancers públics auditats de manera gratuïta a les
oﬁcines de Vall Banc o al domicili social de la societat
gestora.
El prospecte complet, els informes trimestrals i el
valor liquidatiu també es poden consultar al lloc web
www.vallbanc.ad.

Cal tenir en compte
Les inversions que conformen les carteres dels OIC no
estan exemptes de riscos ni tampoc estan garantides,
de manera que el valor liquidatiu de les participacions
podria estar afectat per diferents riscos. Per a més
informació, consulti els prospectes complets del fons.
Els dipòsits bancaris estan garantits ﬁns a 100.000 €
(o l'equivalent en altres divises) per titular, pel Fons de
Garantia de Dipòsits, segons la Llei 20/2018 del 13/09.

Avís legal
Aquest document ha estat publicat per Vall Banc amb ﬁnalitats
comercials i és independent de la documentació legal necessària
dels OIC que s’hi descriuen i de la documentació necessària per a la
seva subscripció. En cap cas no substitueix ni modiﬁca el prospecte
simpliﬁcat ni els estatuts dels OIC mateixos.
La informació inclosa en aquest document té caràcter merament
informatiu. En cap cas no constitueix una proposta ferma d’inversió
i el seu contingut por no ser exhaustiu, ni precís, ni estar actualitzat.
Aquesta informació no ha de substituir els coneixements ni les
competències del seu usuari, però pot ser utilitzada juntament amb
l’assessorament d’un professional qualiﬁcat.
Reservats tots els drets.

Comissió de subscripció dels fons: 0%
Comissió de reemborsament del fons: 0%
Comissió de custòdia del fons: 0,50% anual
Comissió de gestió dels fons:
consulti els prospectes complets dels fons

TAE (taxa anual equivalent) = Tipus efectiu de l’operació.
TIN (tipus d’interès nominal) = Es calcula en funció d’un termini i un capital determinat.
Les rendibilitats expressades corresponen únicament als dipòsits. La rendibilitat del fons dependrà de l’evolució dels mercats.
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