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Mediolanum Challenge Funds són els exclusius fons de dret irlandès gestionats per 
Mediolanum International Funds que et permeten invertir en una sèrie de subfons amb 
accés a la majoria de mercats internacionals, de Renda Fixa, Renda Variable i Actius Monetaris 
ajustant-se sempre a les necessitats del client permetent-una màxima diversificació.

Els Subfons Mediolanum Challenge Funds ens obren la possibilitat d’invertir en una gran 
varietat de sectors i zones geogràfiques, aplicant els principis de diversificació patrimonial per 
optimitzar el benefici i mantindre el risc sota control. Hi ha dues línies d’inversió: 
Subfons Tradicionals i Subfons Evolució.

Els Subfons Evolució són fons flexibles, que tenen una estructura diversificada en tot tipus d’actius, tant de renda fixa 
com de renda variable.

Es gestionen amb la màxima llibertat per aprofitar les millors oportunitats d’inversió existents en els mercats financers.

Responen a la contínua evolució dels mercats amb solucions d’inversió innovadores que actualitzen constantment 
l’oferta.

SUBFONS EVOLUCIÓ

Pàgina 1 de 2

Els Subfons Tradicionals de Mediolanum Challenge Funds et permeten diversificar la inversió a través d’una àmplia 
oferta de tipus d’actius i mercats:

SUBFONS TRADICIONALS

• Subfons de Renda Variable: 
Tenen com a objectiu diversificar la inversió segons diferents àrees geogràfiques i països, i segons els diferents 
sectors de l’economia.

• Subfons de Renda Fixa: 
Permeten invertir en bons i obligacions segons el teu horitzó temporal d’inversió. A més, cada subfons està compost 
per participacions d’acumulació de dividends (tipus A) i per participacions de distribució de dividends (tipus B). 
Aquesta última tipologia d’inversió està particularment indicada per als clients que volen un rendiment diari 
mitjançant el pagament d’un dividend semestral.

• Subfons d’Actius Monetaris: 
Ofereixen la possibilitat d’invertir a curt termini, en Actius Monetaris denominats en Euros i Dòlars Americans.

• Challenge Solidity & Return:
Subfons de renda fixa que, com a alternativa de les estructures tradicionals, busca obtenir rendiments absoluts 
independentment de l’evolució de mercat.

• Challenge Flexible:
Inverteix tant en títols de renda variable com de renda fixa basant-se totalment en les decisions del gestor, l’objectiu 
és explotar de la millor manera totes les oportunitats ofertes pels mercats. Això significa que no hi ha restriccions 
establertes respecte a la composició de la cartera.
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La inversió en Mediolanum Challenge Funds està acompanyada per una sèrie de serveis que permeten personalitzar 
encara més les inversions.

ELS SERVEIS

• DIVERSIFICACIÓ
Mediolanum Challenge Funds, té les arrels en l’Estratègia de les 5D, el model exclusiu d’inversió de Banco Mediolanum, 
basat en el valor de la diversificació financera, entre tipologies de títols, sectors productius i àrees geogràfiques que 
permeten aconseguir una adequada diversificació.

• FLEXIBILITAT
L’estructura de Mediolanum Challenge Funds permet obtenir la màxima diversificació i agilitat en els traspassos entre 
subfons, tant en subscriure el servei, com en qualsevol moment posterior.
A més Mediolanum Challenge Funds ofereix dues modalitats de subscripció:
      • Modalitat PIC (Aportació Única): on el client pot subscriure el producte a través d’una única aportació, podent   
      realitzar aportacions addicionals en qualsevol moment. 
      • Modalidad PAC (Pla d’Acumulació de Capital): on el client pot subscriure el producte a través d’un pla   
      d’aportacions periòdiques.

• COBERTURA DEL RISC DE CANVI DE DIVISES
Alguns Fons de Mediolanum Challenge Funds permeten invertir en els més importants mercats internacionals amb 
la possibilitat de triar si exposar o no a les oscil.lacions dels tipus de canvi, ja que ofereixen una modalitat amb 
cobertura al risc de canvi.

ELS AVANTATGES

Banco Mediolanum comercialitza a Espanya la Institució d’Inversió Col.lectiva Estrangera Challenge Funds, constituïda conforme al dret d’Irlanda. La Societat Gestora de Challenge 
Funds és Mediolanum International Funds i la Societat dipositària (Fiduciari) RBC Dexia Investor Services Bank, S.A. Aquesta IIC estrangera compleix les condicions imposades per 
la Directiva del Consell de la Comunitat Europea de 20 de desembre de 1985 (85/611/CEE) i de 22 de març de 1988 (88/220/CEE), i està degudament inscrita amb el nº 339 en el 
Registre Administratiu d’Institucions d’Inversió Col.lectiva Estrangeres comercialitzades a Espanya preveuen els articles 13 i 19 del Reial Decret1309/2005, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei 35/2003, de 4 de novembre, reguladora de les institucions d’inversió col.lectiva, amb la finalitat de comercialitzar a Espanya les participacions d’aquesta 
institució. Per conèixer a fons els riscos relacionats amb la inversió es pot consultar el paràgraf “Factors de risc” del Fullet Simplificat. El fullet simplificat, l’última memòria de comercia-
lització, així com els últims informes de contingut econòmic (anual i semestral) del fons, el Fullet complet i el Reglament, estan disponibles en tots els Punts d’Atenció al Client de Banco 
Mediolanum, es podrà consultar directament a la pàgina web www.bancomediolanum.es. Amb caràcter previ a la subscripció, es recomana als inversors llegir el fullet informatiu del fons.

• Double Chance:
Servei d’inversió que permet al client invertir de manera gradual en els mercats de renda variable, garantint un 
rendiment interessant mitjançant l’obertura d’un Dipòsit a Banco Mediolanum. D’aquesta manera se supera 
l’emotivitat generada per la major volatilitat del mercat de renda variable, enfront de la volatilitat d’altres inversions.

• Big Chance:
Servei que permet als nostres clients invertir de forma fraccionada en renda variable en qualsevol fase de mercat, 
repartint la inversió en el temps i superant així, gràcies a una inversió gradual i controlada, la volatilitat de les accions.

• PIC Programat:
Permet alimentar la subscripció d’un Pla d’Inversió de Capital (PIC) de forma programada i constant, promediand a 
la baixa el preu d’adquisició de les participacions del fons. Això s’aconsegueix a través d’una sèrie de subscripcions 
puntuals i periòdiques, amb càrrec directe a un compte corrent.

• Consolidació de Rendiments:
Permet “consolidar” els resultats positius obtinguts amb la inversió en subfons de renda variable traspassant 
participacions cap subfons subjectes a menor volatilitat, com ara els subfons de renda fixa.

Contacta amb el teu Consultor de Banca Personal

Truca al Servei de Banca Telefònica al 902 15 25 95

Visita la nostra web: www.bancomediolanum.es

PER A MÉS INFORMACIÓ

SEGUEIX-NOS A
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