Mínim risc,
màxima
inversió

—

Vida inversió
activa Plus

Menor risc

Major risc

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

Servei d’atenció al client
902 15 10 15
www.plusultra.es
Aquest fullet té una funció orientativa
i en cap cas es pot considerar com a definidor
de les garanties contractades ni dels seus límits.

Vida inversió activa Plus està especialment
pensat per a tu, persona previsora i amb
projectes a llarg termini. T’oferim la
possibilitat d’efectuar una inversió
altament rendible que optimitzarà la
rendibilitat dels teus diners durant 10 anys.

El teu capital assolirà la més alta
rendibilitat

Una revolucionària assegurança de vida
estalvi per la que el teu capital assolirà la
més alta rendibilitat garantida.

Les primes pagades capitalitzades al tipus d’interès
bàsic.

En forma de prima única i per a inversions
mínimes de 1.000€. Vida inversió activa
Plus optimitzarà els teus diners durant 10
anys, podent rescatar la inversió en
qualsevol moment a partir de la primera
anualitat.

I en cas de defunció de l’assegurat, el beneficiari rebrà
un capital equivalent al major dels 2 imports següents:

La reserva d’estalvi de la pòlissa en el moment de la
defunció de l’assegurat.

Exemples de rendibilitat:
Capital

Valor rescat
1r any

TAE

Plus Ultra Assegurances garanteix un tipus
d’interès bàsic per a tota la vida
de la pòlissa.

6.000€

6.095,43€

1,59%

12.000€

12.221,27€

1,84%

A l’interès garantit per escrit en pòlissa li
sumem un interès addicional anual,
comunicant per anualitats anticipades la
garantia d’interès dels següents períodes.

18.000€

18.347,08€

1,93%

30.000€

30.598,77€

2%

300.000€

306.261,15€

2,09%

Tipus d’interès garantit òptim per a
inversions a partir de 1.000€.

Nota: Aquests valors han estat calculats per a una persona de 40 anys.
Poden variar lleugerament depenent de la data de naixement.
Exemple que pot no reflectir la situació actual de tipus.

Altres productes relacionats i que poden ser
d’interès per a tu o la teva família són:

• Vida inversió Plus
• PIAS Plus
• Estalvi 5 SIALP Plus
Consulta al teu mediador d’assegurances

