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A NOVA GERAÇÃO DE PLANOS DE POUPANÇA

RAZÕES PARA INVESTIR NOS PLANOS EVOLUTION
Investimento de Contribuição Regular

Acesso a uma ampla gama de fundos através de gerentes de ativos

Disponível em USD/EUR/GBP

de classe mundial

Ideal para plano de poupança destinado à educação ou

Fundos diretos - sem fundos espelhos

aposentadoria

Plataforma online de negociação de fundos

Períodos de investimento flexíveis para atender aos objetivos de

Transferências gratuitas de fundos1

médio a longo prazo

Ferramenta Morningstar® Portfolio X-Ray

Contribuição mínima baixa

Ferramenta E-Fund Analyzer

Alocações Extras de até 105%

1

Sem taxas de cobrança para pagamentos com cartão de crédito

Mais de 5% de Bônus de Fidelidade sobre todas as contribuições
regulares1

Financial Strength Rating

A
M

BEST
B++ Good

1. Para mais detalhes, consulte o folheto do produto.

Investors Trust é uma marca registrada da Investors Trust Assurance SPC, qualificada “Segura” por A.M. Best Company. Para obter a qualificação mais atualizada, visite
www.ambest.com. Investors Trust Assurance SPC é um membro da Associação de Escritórios Life International (AILO). Este documento é confidencial, destinado apenas para
distribuição interna. O seu conteúdo não deve ser reproduzido ou distribuído ao público ou imprensa. A informação contida neste material, apesar de obtida de fontes que
acreditamos serem confiáveis, não está garantida por exatidão ou integridade, e não constitui uma oferta ou proposta para qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual
esta oferta não seja autorizada, ou para qualquer pessoa a quem seja ilegal fazer tal oferta ou proposta. Este folheto e a informação e detalhes em seu conteúdo podem ser
modificados a qualquer momento sem prévia notificação. Antes de fazer quaisquer decisões financeiras, por favor, consulte um assessor profissional para obter informação
sobre assuntos legais, impostos e/ ou planejamento financeiro.

Para consultas, contate-nos em:
Investors Trust Assurance SPC
Suite 4210, 2nd Floor, Canella Court
Camana Bay • PO Box 32203
Grand Cayman, KY1-1208 • Cayman Islands
info@investors-trust.com

