
(1) Excepte els serveis Double Chance/Dynamic Chance i les aportacions als fons Challenge Liquidity Euro, Challenge Liquidity US Dollar, Mediolanum Premier FI, Mediolanum Fondcuenta FI i Mediolanum Activo FI. 
També es considera contractació de producte gestionat el traspàs de fons d’altres entitats a Banco Mediolanum.
(2) O fins a esgotar-ne la disponibilitat (24.000.000 €).
(3) Un titular podrà contractar més d’un dipòsit sempre que la suma dels imports contractats no superi el màxim de 500.000 € establert i sempre que compleixi el requisit d’aportació simultània a un producte gestionat.
* Banco Mediolanum està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit C/ José Ortega i Gasset, 22 - 5ª planta, 28006 Madrid. Telèfon: +34 91 431 66 45 - Fax: +34 91.575 57 28. E-mail: fogade@fgd.es, 
www.fgd.es. El límit de la cobertura oferta per aquest Fons és de fins a 100.000 € com a màxim per titular per al conjunt dels dipòsits d’efectiu en euros a l’Entitat o, en cas de dipòsits nominats en una altra divisa, el 
seu equivalent aplicant els tipus de canvi corresponents.

CARACTERÍSTIQUES
• Rendibilitat: 3,0% TAE (3,0% TIN anual). 
• Termini de contractació: fins al 31/12/20182. 
• Durada: 12 mesos.
• Aportacions3: Mínima de 2.000 €. Màxima de 500.000 €. 

CONDICIONS 
• Contractació simultània, o aportació addicional, d’algun producte gestionat comercialitzat per Banco Mediolanum 

com a mínim pel triple de l’import aportat al dipòsit.
• El dipòsit no admet ni aportacions addicionals ni cancel·lacions parcials.
• Per a persones físiques i jurídiques. 
 

LIQUIDACIÓ D’INTERESSOS
•	Liquidació d’interessos al venciment: 3,0% TAE (3,0% TIN anual) si el Client contracta simultàniament, o realitza una 

aportació addicional, un producte comercialitzat per Banco Mediolanum com a mínim pel triple de l’import aportat 
al dipòsit i si aquesta aportació es manté en el moment del venciment. En cas contrari, es remunerarà el tipus d’interès 
que l’entitat tingui previst en aquell moment per als Dipòsits a Termini estàndard a 12 mesos (IPF a 12 mesos).

• Liquidació en cas de cancel·lació total anticipada:  
- Es remunerarà al 3,0% TAE (3,0% TIN anual) sempre que es compleixin els requisits previstos anteriorment.
- No se li remunerarà en cas de no complir els requisits previstos anteriorment.
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SERVEIS BANCARIS

Dipòsit a 12 mesos al 3,0% TAE (3,0% TIN anual) si es contracta simultàniament, fins al 31 de desembre de 2018, un
producte gestionat comercialitzat per Banco Mediolanum1.

TAE Dipòsit
Producte 
gestionat1+

3,0 %

1 / 6
Aquest número és indicatiu del risc del 
producte, sent 1 / 6 indicatiu de menor 
risc i 6 / 6 de major risc.

Banco Mediolanum està adherit 
al Fons de Garantia de Dipòsits 
d’Entitats de Crèdit Espanyol. El límit 
de la cobertura oferta per aquest 
Fons és de fins a 100.000 € com a 
màxim per titular*.

Per a més informació

Contacta amb el teu Family Banker®/ Agent Representant.

Truca al Servei de Banca Telefònica al 902 152 595

Visita la nostra web: www.bancomediolanum.es Banco Mediolanum, S.A. - R.M. de València, T. 10.379, F.1, H. V-178506, 
Inscripció 2ª  N.I.F. A-58.640.582 - Nº 186 del Registre de Bancs i Banquers.

DIPÒSIT 
3.0 MIX
12 MESOS

           El reemborsament, 
rescat o devolució 
anticipada d’una part 
o de tot el principal invertit 
estan subjectes a comisiones 
o penalitzacions. 


