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1. Máximo de 15 transações de fundos pro ano sem custos. Por favor, consulte a Apólice para obter mais detalhes sobre a taxa por transação adicional. 
 
Para maiores informações, visite: www.investors-trust.com. 
A ITA International Holdings é a empresa matriz da Investors Trust Assurance SPC, registrada nas Ilhas Cayman, da ITA International Insuer, sediada e licenciada em Porto Rico, 
ambas classificadas como “A-” pela AM Best; e da ITA Asia Limited, licenciada em Labuan e registrada na Malásia. Investors Trust é uma marca registrada da Investors Trust 
Assurance SPC, um membro da Association of International Life Offices (AILO). A Investors Trust Assurance SPC, e qualquer uma de suas subsidiárias, filiais ou empresas do 
grupo ITA, não oferecem aconselhamento, indicação ou recomendação sobre investimentos. O conteúdo deste documento 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 quanto à sua exatidão, e não constitui uma 
oferta ou proposta para qualquer pessoa em qualquer jurisdição onde a oferta não é autorizada, ou para qualquer pessoa a quem seja ilegal fazer tal oferta ou proposta. Este 
documento, as informações e os detalhes nele contido, estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Por favor, consulte um profissional legal, fiscal ou de investimentos antes de 
tomar qualquer decisão financeira. Para mais informações, por favor envie um email para info@investors-trust.com.    

Plataforma Online Avançada
W W W . I N V E S T O R S - T R U S T. C O M

   Simplicidade no monitoramento do seu portfólio de 
investimentos, 24/7

   Fácil acesso de qualquer lugar, através da versão para 
dispositivo móvel

   Relatório Morningstar® Portfolio X-Ray™

   Ferramenta dinâmica de análise de fundos

   Opções fáceis e convenientes para pagamento

   Capacidade de administrar o portfólio através da plataforma gratuita 
de transação de fundos1

   Agilidade no download de notificações e

     extratos eletrônicos

   Suporte em diversos idiomas

   Conveniente sistema de solicitação de Serviço ao Plano

   Os mais altos padrões de segurança
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Financial Strength Rating


