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TA X A D E J U R O S F I X A O U VA R I ÁV E L

RAZÕES PARA INVESTIR NESTE PLANO
DE POUPANÇA
Estrutura de Taxas Transparentes e Competitivas
Vantagens Fiscais Significativas
Baixo valor mínimo de contribuição, a partir de USD 200 por mês
100% do Capital Protegido1
Renda fixa estável
Mais de 5% de Bônus de Fidelidade em todas as Contribuições Regulares2
Sem taxas adicionais para pagamentos com Cartão de Crédito
Resgates parciais sem penalidades3
Suporte em diversos idiomas (Inglês, Português, Espanhol,
Japonês e Chinês)

Financial Strength Rating
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1. Sujeito a taxas de resgate. 2. Bônus de Fidelidade equivalente a 7,5% no 10º ano, e 5% no 15º ano. Todas as contribuições precisam ser recebidas dentro do prazo para que
o Bônus de Fidelidade entre em efeito. 3. Resgate gratuito dos juros acumulados permitido após o 2º ano do plano. Resgate de capital permitido após completar o 2º ano, sujeito
a taxas de resgate e a manter um mínimo de USD 2.400 de valor de resgate na conta. O valor mínimo de resgate é de USD 600. O resgate de capital resultará na automática
redução da taxa de juros para 3,5% ao ano.
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

