INVERSIÓ

MEDIOLANUM
MY WORLD WEALTH
UN SERVEI A MIDA,
adaptat a les teves
necessitats i objectius.

MEDIOLANUM MY WORLD WEALTH
Totes les nostres decisions són fruit d’una planificació. Programem les coses més senzilles: què prendrem per sopar,
com ens vestirem, què farem aquestes vacances; però ben mirat, planifiquem els esdeveniments més importants, com
el moment de construir una família, la compra d’un habitatge o els estudis dels nostres fills?
Ens entestem a construir el nostre futur, i a construir-lo segons els nostres desitjos. I per a aconseguir-ho, és
important prendre les decisions adequades, pensant en el nostre benestar i en la consecució dels nostres projectes,
de manera que les nostres decisions puguin beneficiar també les persones que estimem.
UN MÓN NOU DE POSSIBILITATS
Mediolanum My World Wealth és el servei d’assessorament en fons d’inversió que et permet dur a terme la
planificació financera més completa, mitjançant l’accés a l’exclusiu món dels fons d’inversió, no només de les
societats gestores del Grupo Mediolanum, sinó també de societats gestores de renom internacional.
AVANTATGES DEL SERVEI
• Màxima diversificació: Pots invertir els estalvis en diversos tipus d’actius, àrees geogràfiques, sectors de l’economia i,
a més a més, ara també tens l’oportunitat de diversificar els estalvis en fons diferents.
• Un servei a la teva mida: De manera senzilla pots personalitzar la inversió, tenint la certesa de poder-la modificar
i adaptar a les teves necessitats i objectius. A més a més, Banco Mediolanum fa un seguiment periòdic dels fons
d’inversió seleccionats i els ajusta a la situació del mercat, amb l’objectiu d’aprofitar al màxim les oportunitats que
aquest ofereix.
• Flexibilitat i control de la teva inversió, ajustant la teva cartera d’inversió, adaptant-la als teus objectius, i amb els
avantatges fiscals tan importants que tenen els fons d’inversió, que et permeten traspassar els estalvis d’un fons a
un altre sense tributar per les plusvàlues generades (només per a Persones Físiques).
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Amb caràcter previ a la subscripció, llegeixi el document amb les Dades Fonamentals per a l’Inversor, el darrer informe
de contingut econòmic i el fullet informatiu dels fons publicats a la pàgina web de cadascuna de les gestores i a la
CNMV. Les informacions que conté aquest document no constitueixen ni han de ser enteses com una oferta ni com
un incentiu per a l’adquisició o la venda de participacions dels Fons seleccionats. Les inversions dels fons seleccionats
estan subjectes a les fluctuacions del mercat i altres riscs inherents a la inversió en valors; per tant, el valor de la inversió
i la utilitat que se’n deriva poden disminuir-ne o augmentar-ne el resultat segons aquestes oscil·lacions de mercat i
altres factors com el canvi de divisa, motiu pel qual podria no ser possible recuperar la suma invertida inicialment. Les
rendibilitats passades no garanteixen les rendibilitats futures. No es garanteix l’abonament de dividends, sinó que depèn
de l’evolució dels fons d’inversió. Els riscos del servei d’inversió promocionat són els mateixos riscos dels fons d’inversió
en els quals s’inverteix.
S’adverteix el client que, en cas que no necessiti la flexibilitat que proporciona aquest servei (traspassos entre fons, accés
a fons de tercers) i opti per invertir en fons d’inversió gestionats per entitats del mateix Grupo Bancario Mediolanum,
podria fer la inversió esmentada directament al marge del servei “Mediolanum My World Wealth”, sense que li sigui
aplicable la comissió d’assessorament corresponent a aquest servei i, per tant, amb l’aplicació de comissions que en
conjunt podrien resultar inferiors a les que estipula “Mediolanum My World Wealth”.

CARACTERÍSTIQUES
Modalitat d’inversió

Aportació única

Aportació periòdica

Inversió mínima

1.000.000 €.

1.000.000 €.

-

Mín. 10% - Màx. 30% del Nominal del Pla1
[i amb import mínim de 4.000 €.]
En la contractació, el Client indica l’import
total per invertir i, en endavant, es van
fent les aportacions fins a arribar-hi, sense
perjudici que pugui modificar aquest import
posteriorment.

Aportació inicial

Segons la freqüència:
Anual
Semestral
Trimestral
Mensual

3.600 €
1.800 €
900 €
300 €

Mín. 350 per fons
Mín. 250 per fons
Mín. 100 per fons
Mín. 50 per fons

Import mínim

-

Aportacions addicionals

Des de 2.500 €.

Oferta de fons

Tota l’oferta de fons comercialitzats per Banco Mediolanum i una selecció de fons de gestores
internacionals.

Durada

-

Flexibilitat en la inversió

Possibilitat d’invertir fins al 50% en fons d’Altres Societats Gestores.

Comissió del servei

1,5125% anual (1,25% + I.V.A.)2

1,5125% anual (1,25% + I.V.A.)2

Comissió d’intermediació

Sense comissió d’intermediació.

Sense comissió d’intermediació.

Retrocessions
a favor del client

Es faran retrocessions a favor del client de la part de les comissions de gestió equivalents a la
remuneració que Banco Mediolanum percebi de les diverses gestores, ja siguin pròpies o de
tercers3.

Des de 600 €.

Mín. 10 Màx. 25 anys.
Per tant, no hi ha possibilitat que a l’inici duri
menys de 10 anys.

(1) El Nominal del Pla és la quantitat total per invertir per part del Client tenint en compte la suma de l’aportació inicial i el conjunt d’aportacions programades..
(2) Aquesta comissió es calcularà sobre el valor liquidatiu diari i s’aplicarà per trimestres naturals mitjançant desinversió de participacions.
(3) Tals retrocessions es calcularan diàriament i es tornaran al Client via reinversió de participacions per trimestre naturals, menys la retenció que correspongui.
Family Banker® és una marca registrada de Banca Mediolanum S.p.A.

Per a més informació

PUB60324V54

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
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