
1. Sujeito a manter um valor mínimo de resgate na conta de USD 15.000/ EUR 15.000/ GBP 10.000. Por favor consulte os termos e condições dos produtos e a Apólice para mais detalhes.
2. A solicitação de empréstimo estará sujeita à aprovação prévia e às condições de mercados no momento do pedido. O valor máximo de empréstimo é de até 40% do valor do portfólio. As taxas de juros e os limites de empréstimos estão sujeitos a 

alterações.
3. Exceto para os ativos que geram taxas de custódia adicionais.

Investors Trust é uma marca registrada da Investors Trust Assurance SPC, qualificada “Segura” pela A.M. Best Company. Para saber a última qualificação, visite www.ambest.com. Investors Trust Assurance SPC é um membro da Association of International Life 
Offices (AILO). Este é um documento confidencial, destinado apenas para distribuição e uso interno. 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, 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 folheto e a informação 
e detalhes em seu conteúdo podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. Antes de tomar qualquer decisão financeira, por favor, consulte um profissional para obter informação sobre assuntos legais, impostos e planejamento financeiro. Para 
consultas, escreva para: Investors Trust Assurance SPC, Suite 4210, 2nd Floor, Canella Court, Camana Bay, PO Box 32203, Grand Cayman, KY1-1208, Cayman Islands. Ou mande um e-mail para: info@investors-trust.com.

 Flexibilidade de escolher a estrutura de custos e a moeda 
da Apólice (USD, EUR ou GPB) que melhor atendam às 
suas necessidades 

 Investimento inicial acessível de USD 75.000 /  
EUR 75.000 / GBP 50.000 

 Capacidade de gerenciar e controlar todos os seus 
investimentos de forma eficiente, em um único veículo

 Acesso a uma ampla gama de classes de ativos e 
mercados regionais, oferencendo opções praticamente 
ilimitadas de investimentos, incluindo Ações, Títulos, 
ETFs, Fundos Mútuos e Notas Estruturadas.

 Acesso 24/7 a avaliações do portfólio, negociações 
online e histórico de transações através da nossa página 
segura de acesso à conta

 Resgates parciais gratuitos1 e opção para obter 
empréstimos2

 Sem taxa de carregamento 

 Sem taxas de câmbio ou transferência de ativos

 Sem taxa de custódia3 

 Serviço e suporte rápido e eficiente em vários idiomas
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O SEU ACESSO AO  MERCADO F INANCEIRO
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RAZÕES PARA INVESTIR NO  
ACCESS PORTFOLIO

Seja qual for o produto de sua escolha, Access Portfolio 5000 Series, 
Access Portfolio 8000 Series ou Access Portfolio Plus, você pode 
ter certeza que o nosso objetivo é manter as taxas baixas para que 
você possa tirar o máximo proveito de seu investimento, enquanto 
recebe o serviço que merece.

UM EXCELENTE PRODUTO
COM DIFERENTES OPÇÕES
PARA ESCOLHER

Siga-nos:

mailto:info@investors-trust.com
http://www.investors-trust.com

