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VANTAGENS DAS 
NOTAS DE CAPITAL PROTEGIDO 
DO ÍNDICE S&P 500  

 Capital Protegido1

 100% de participação no crescimento do Índice S&P 5002

 Participação no crescimento do mercado de ações sem o    
risco de perda

COMPOSIÇÃO POR SETOR:

SETOR GICSCOMPANHIAS

AS 10 PRINCIPAIS COMPANHIAS POR PARTICIPAÇÃO:

APPLE INC.

MICROSOFT CORP

AMAZON.COM INC

ALPHABET INC A

ALPHABET INC C

TESLA, INC

BERKSHIRE HATHAWAY B

UNITEDHEALTH GROUP INC

JOHNSON & JOHNSON

NVIDIA CORP

  Composição do Índice S&P 5003

SÍMBOLO

AAPL 

MSFT

AMZN

GOOGL

GOOG

TSLA

BRK.B

UNH 

JNJ

NVDA

Tecnologia da Informação 

Tecnologia da Informação 

Consumo Discricionário

Telecomunicações

Telecomunicações

Consumo Discricionário

Financerio

Saúde

Saúde 

Tecnologia da Informação 

1. A proteção de capital é derivada de notas estruturadas fornecidas por 
instituições financeiras altamente qualificadas. O investidor possui o 
risco do emissor/contraparte dessas instituições. Uma insolvência dessas 
instituições pode levar a uma perda parcial ou total do capital investido. 
Por favor, veja os documentos do plano para mais detalhes. 

2. 100% de participação no crescimento do Índice S&P 500. Taxa de 
participação garantida de 90%.

3. Composição do Índice em 30 de Junho de 2022.
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  Plano de Contribuição Regular de 10, 15 e 20 anos

E S P E C I F I C A C Õ E S  D O  P R O D U TO 

MOEDA

RIDER

FREQUÊNCIA DE PAGAMENTO

CONTRIBUIÇÃO MÍNIMA

USD 

Valor mínimo: USD 2.400 ao ano

Anual, Semestral, Trimestral e Mensal1

BÔNUS DE FIDELIDADE3   1 - 10 anos: 7,5% 
11 - 15 anos: 7,5% 
16 - 20 anos: 5,0% USD 2.400 ao ano 

(Percentual sobre a contribuição total durante o período)

TAXA ADMINISTRATIVA

PERÍODOS DE INVESTIMENTO

PROTEÇÃO DE CAPITAL2

Período de 10 anos: 2,0% ao ano 
Período de 15 anos: 1,7% ao ano 
Período de 20 anos: 1,1% ao ano 

10, 15 e 20 anos

Período de 10 anos: 100% 
Período de 15 anos: 140%
Período de 20 anos: 160% 

TAXA DA APÓLICE USD 10 mensal

TAXA DE ESTRUTURA 0,125% ao mês, calculado sobre o Valor 
da Conta

RESGATES PARCIAIS GRATUITOS Permitidos após a conclusão do período 
inicial, sujeitos a manter um valor de 
resgate mínimo de USD 2.400. Resgates 
parciais anulam a garantia.

BENEFÍCIO GARANTIDO POR 
FALECIMENTO6

Em caso de morte o valor padrão a ser 
pago será 101% do Valor da Conta.

Período de 10 anos: 18 - 60 
Período de 15 anos: 18 - 55 
Período de 20 anos: 18 - 50

IDADE DE SUBSCRIÇÃO5

TAXA DE RESGATE4 Equivalente ao valor restante das 
unidades iniciais.

PARTICIPAÇÃO NO CRESCIMENTO 
DO MERCADO DE AÇÕES  
SEM RISCO DE PERDA

CAPITAL PROTEGIDO

1.  Pagamentos mensais estão disponíveis apenas com Cartão de Crédito ou Débito Direto.   

2.  Garantido no vencimento. Esta proteção inclui o Bônus de Fidelidade. Todas as contribuições precisam ser recebidas dentro do 

período de carência, sem que haja redução no valor da contribuição ou resgate parcial, para qualificar para esta garantia. A proteção 

de capital subjacente é derivada de notas estruturadas fornecidas por instituições financeiras altamente qualificadas. O investidor 

está enfrentando o risco de emissor/contraparte dessas instituições. Uma insolvência dessas instituições pode levar a uma perda 

parcial ou total do capital investido. Por favor, consulte os documentos do plano para obter mais detalhes. 

3.  Para que o Bônus de Fidelidade entre em vigor, todas as contribuições precisam ser recebidas dentro do período de carência, sem 

que haja redução no valor da contribuição ou resgate parcial. O Bônus de Fidelidade será pago após o 10º, 15º e 20º anos do plano. 

O Bônus de Fidelidade não se aplica ao produto S&P 500 10 anos.

4.  Por favor, consulte o Perfil do Produto para obter mais detalhes sobre as Taxas de Resgate.

5.  O limite da idade de subscrição pode variar conforme o foro escolhido. Solicitamos que entre em contato com a Companhia por mais 

informações.

6.  Sujeito a limitações. Para obter mais detalhes, por favor consulte os documentos da apólice.



www.investors-trust.com
INVISTA NO SEU FUTURO

‡ As marcas registradas de terceiros são utilizadas com a permissão 

de seus proprietários. iShares® é uma marca registrada da BlackRock, 

Inc., não associada à ITA Group.

A
MBEST

 

   

A- Excellent

Financial Strength Rating

Para consultas, escreva para:  
info@investors-trust.com   

Nem o Grupo ITA, ou quaisquer outros custodiantes, 

nem qualquer uma de suas subsidiárias ou filiais, de 

nenhuma maneira garantem os fundos ou o rendimento do 

investimento, a menos que esteja especificamente indicado 

em certos produtos estruturados. Os valores dos planos estão 

sujeitos a penalidades quando resgatados antecipadamente. 

Por favor, reveja o documento do Fideicomisso e a ilustração 

de seu investimento para mais detalhes. O valor dos 

investimentos e suas respectivas rentabilidades, podem 

tanto valorizar como desvalorizar, devido as flutuações de 

câmbio e de mercado e existe a possibilidade de que o valor 

original investido não seja recuperado.

Historicamente, os retornos obtidos em mercados de ações 

globais têm superado os depósitos fixos no longo prazo, 

mas devido à natureza geral dos retornos de investimentos 

variáveis e a possibilidade de flutuações na taxa de câmbio 

ou de juros, o valor do investimento e o seu retorno podem 

tanto aumentar como diminuir. Este é um contrato de médio 

a longo prazo, no qual se assume que as contribuições 

anuais serão mantidas. Se você cancelar o contrato 

antecipadamente, poderá estar sujeito a taxas de resgate 

descritas em sua ilustração. Algumas das características 

do plano, apresentadas anteriormente, estão sujeitas a 

limitações. Por favor, consulte o seu Consultor, ou refira-se às 

páginas de descrição do plano, para obter mais informações. 

A Investors Trust é a marca global que representa as 

empresas do Grupo ITA, incluindo a ITA International 

Holdings LLC e suas subsidiárias. A ITA International 

Holdings LLC é a empresa matriz da Investors Trust 

Assurance SPC, uma empresa de portfólio segregado 

incorporada nas Ilhas Cayman, licenciada pela Autoridade 

Monetária das Ilhas Cayman como uma seguradora Classe 

B “III” e classificada como “A-“ pela AM Best; da ITA 

International Insurer, também classificada como “A-” pela 

AM Best, uma companhia de seguros com Autoridade de 

Classe 5, de acordo com o Capítulo 61 e outras disposições 

aplicáveis   do Código de Seguros de Porto Rico e de acordo 

com os regulamentos emitidos pelo Gabinete do Comissário 

de Seguros de Porto Rico (“OCS”), membro da Associação 

Nacional de Comissários de Seguros dos EUA (NAIC); e 

Limitações e Expectativas

da ITA Asia Limited uma empresa licensiada em Labuan 

na Malásia e registrada como Seguradora de Vida pela 

Autoridade de Serviços Financeiros (Labuan FSA ), sob 

a lei de Autoridade de Serviços Financeiros de Labuan 

2010. A ITA Global Trust detém uma licença fiduciária e 

é regulada pela Autoridade Monetária das Ilhas Cayman, 

Divisão Fiduciária; e a ITA International Financial Services 

Corp. é uma Entidade Financeira Internacional regulada em 

Porto Rico sob a Lei de Regulamentação do International 

Financial Center (Lei 273).

Este documento contém um resumo de alguns produtos 

oferecidos pelas empresas do Grupo ITA. Não constitui 

uma oferta ou solicitação por qualquer membro do Grupo 

ITA em relação a qualquer produto e não pretende fornecer 

um resumo abrangente dos termos aplicáveis a qualquer 

produto. Embora produtos similares possam ser oferecidos 

por membros do Grupo ITA, licenciados em jurisdições 

diferentes, os termos aplicáveis a esses produtos não serão 

idênticos, devido a aplicação de diferentes leis e requisitos 

regulamentares. Você deve consultar a documentação 

específica de qualquer produto em que você invista. Você 

não deve confiar no conteúdo deste documento para tomar 

uma decisão de investimento. A oferta e venda de qualquer 

produto por qualquer membro do Grupo ITA está sujeita ao 

cumprimento de todos os requisitos legais aplicáveis.  

 

Investors Trust é uma marca registrada da Investors Trust 

Assurance SPC, membro da Association of International 

Life Offices (AILO). As informações aqui contidas, embora 

obtidas de fontes que acreditamos serem confiáveis, não 

são garantidas quanto à exatidão ou integridade, e não 

constituem uma oferta ou solicitação, a qualquer pessoa em 

qualquer jurisdição na qual uma oferta não seja autorizada, 

ou a quaisquer pessoas a quem é ilegal fazer tal oferta ou 

solicitação. Este folheto,  informações e detalhes podem 

ser alterados a qualquer momento sem aviso prévio;  não 

são abrangentes e não possuem a intenção de serem 

exaustivos. Por favor, consulte um consultor jurídico, fiscal 

ou de investimento antes de tomar qualquer decisão de 

investimento.




