
LA INVERSIÓ QUE S’ADAPTA A TU
Europension Vida 2 disposa de quatre perfils 
d’inversió. Tres d’ells predefinits i un lliure.

EUROPENSION
VIDA 2

JUBILACIÓ

• Prudent II
• Equilibrat II

• Dinàmic II
• Lliure II

Els tres perfils predefinits disposen d’un 
mecanisme automàtic, cicle de vida, 
que en funció dels anys que falten fins 
al venciment del contracte, redueix 
gradualment la inversió en renda variable 
amb l’objectiu d’optimitzar el resultat, és 
a dir, consolidar el rendiment aconseguit 
reduint el risc de la inversió a mesura que 
avança l’edat del Client.

Tots els perfils predefinits disposen de quatre diferents cicles de vida, que varien en funció de la durada del contracte. 
Així doncs, per a cada perfil existeixen cicles de vida de 15, 20, 30 i 40 anys. Tot això amb l’objectiu d’adequar la inversió 
als objectius de cada Client.

El quart perfil, Lliure II, permet escollir el percentatge d’inversió entre renda variable, renda fixa i actius monetaris, a més
de poder-ho canviar una vegada a l’any de forma gratuïta.

Perfil d’inversor Anys fins al venciment del pla
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PLANS 
PERSONALITZATS  
que evolucionen 
amb tu.



PREMIEM LA TEVA FIDELITAT
En funció de la durada del contracte i de la permanència de les aportacions, a venciment es percebrà un bonus de
fidelitat que farà encara més atractiva la teva inversió.

EXEMPLE DE BONUS DE FIDELITAT1

•	Edat inici aportacions: 40 anys.

•	Edat inici cobrament renda vitalícia: 65 anys.

•	Aportant 1.800 euros/any.

•	Bonus brut estimat a venciment de 3.906 €.

FLEXIBILITAT
Podràs realitzar aportacions de forma periòdica (mensual, trimestral, semestral o anual) a partir de 100 € per
aportació amb un mínim de 500 € anuals. Sempre es podran realitzar aportacions addicionals.

AMB LES MILLORS GESTORES DEL MERCAT
Invertir en Europension Vida 2 significa la possibilitat de tenir al seu abast gestores de fons de primer nivell tant en
mercats nacionals com a internacionals. Entre les gestores on inverteix Europension Vida 2 es troben:

(1) El bonus de fidelitat serà abonat per l’Entitat Asseguradora al venciment del contracte juntament amb la prestació a liquidar i l’import del qual serà determinat per la permanència de cada prima periòdica satisfeta en funció de l’antiguitat 
de la prima inicial i de la permanència de cada prima satisfeta, calculada en anys i mesos sencers transcorreguts, tal i com es detalla a la taula adjunta.
Antiguitat de la prima inicial         Percentatge a aplicar sobre cada prima per cada any de permanència
                                                                              

D’aquesta manera, un únic percentatge serà d’aplicació a la totalitat de les primes satisfetes en cada càlcul del bonus. 
El bonus de fidelitat serà abonat per l’Entitat Asseguradora al venciment del contracte juntament amb la prestació.
EUROPENSION VIDA 2, és una Assegurança de Vida que es distribueix a Espanya a través del mediador BANCO MEDIOLANUM, S.A. (d’ara endavant, “BANCO MEDIOLANUM)”, amb CIF A58640582, seu social al Carrer Roger de Llúria núm. 
19, 2a, 46002 València i amb domicili a efectes d’aquest contracte a Barcelona, Avinguda Diagonal, 668-670, i inscrit en el Registre Mercantil de València, Tom 10.379, Foli 1, Full V-178506, Inscripció 2a, actua com a Operador de Banca-Assegu-
rances Vinculat a l’Entitat Asseguradora MEDIOLANUM INTERNATIONAL LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, Sucursal a Espanya, amb CIF W0071457F i autoritzada amb clau E0141 per la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions 
(d’ara endavant, “DGSFP”). BANCO MEDIOLANUM està autoritzat com a Operador de Banca-Assegurances Vinculat per la DGSFP i inscrit amb la clau OV0087 en el Registre Administratiu de Distribuïdors d’Assegurances i Reassegurances 
de la DGSFP (http://www.dgsfp.mineco.es/es/Distribuidores/PUI/Paginas/pui.aspx) i té concertada una Assegurança de Responsabilitat Civil en els termes establerts en la normativa aplicable. Així mateix, s’informa que BANCO MEDIOLANUM 
forma part de Grupo Mediolanum España, la societat matriu MEDIOLANUM S.p.A. de la qual posseeix la totalitat del capital de l’Entitat Asseguradora MEDIOLANUM INTERNATIONAL LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY.
Family Banker® és una marca registrada de Banca Mediolanum S.p.A.

Per més informació

Contacta amb el teu Family Banker®

Truca al Servei de Banca Telefònica al 902 152 595

Visita la nostra web: www.bancomediolanum.es
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De 10 a 14 anys 
De 15 a 29 anys
De 30 anys en endavant                                           

0,60%                                                 
0,70%                                                                
0,80%    

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 - Núm. 186 del Registre de Bancs i Banquers.


