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La CISTELLA Crèdit Comercial GL és 
una forma d’invertir en el �nançament o 
descompte comercial a curt termini de 
grans lliurats a Espanya, que permet 
obtenir rendiments estables i recurrents 
mitjançant el préstec a pimes i 
autònoms per a l’adquisició de drets de 

crèdit a curt termini, derivats del descompte de pagarés, 
avançament de factures i línies de con�rming. La cistella és 
gestionada per obtenir una rendibilitat objectiu* referenciada a 
l’Euríbor a 1 mes + 3% anual a mig i llarg termini, preservar el 
capital i obtenir un elevat grau de descorrelació respecte a 
l’evolució dels mercats �nancers.
* Aquesta modalitat d’inversió està gestionada i no garanteix el capital.

CARTERA DIVERSIFICADA DE 
FINANÇAMENT O DESCOMPTE 
COMERCIAL A CURT TERMINI I 

GARANTIT DE GRANS LLIURATS

CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTIU

GRAN OPORTUNITAT DES DEL PUNT DE VISTA DELS INVERSORS

• Fons de Titulització* que inverteix en el �nançament (préstec) a 
pimes i autònoms per a l'adquisició de drets de crèdit a curt termini, 
derivats del descompte de pagarés, l'avançament de factures i línies 
de con�rming de grans lliurats ubicats a Espanya. La major part de la 
cartera (>75%) compta amb una cobertura del 90% del capital, 
concedida mitjançant la contractació d'assegurances de crèdit amb 
una asseguradora amb quali�cació creditícia A- o superior.

* Els Fons de Titulització són vehicles d'inversió formats per actius que representen drets de cobrament per a l'inversor, com ara préstecs o 
crèdits. Els drets de cobrament, que poden ser de diferent naturalesa, s'agrupen i es transformen en títols de renda �xa. Aquests, al seu torn, 
conformaran el fons de titulització, que està avalat per aquests drets de cobrament. Estan regulats per la CNMV (Comissió Nacional del 
Mercat de Valors).

Després de la crisi �nancera del 2008, la majoria d'entitats �nanceres 
van reduir signi�cativament el seu �nançament a les pimes, 
independentment de la seva solvència. Apro�tant aquesta bretxa, 
van néixer els originadors no bancaris que han canalitzat inversió 
privada com a alternativa al �nançament bancari.

Després de més de 10 anys, Europa ja compta amb més de 200 
originadors privats de deute a pimes, que intermedien uns 3.000 
milions d'euros anuals, apro�tant que els bancs han reduït el seu 
�nançament total en prop d'un 40%.

La inversió permet acumular ingressos recurrents, juntament amb 
una rendibilitat �xa i amb un alt marge de seguretat. S'aconsegueix 
que la inversió tingui un risc molt controlat �ns i tot en escenaris 
d'enorme estrès, gràcies a les cobertures tant de l'assegurança de 
crèdit com del fons de primeres pèrdues.

La CISTELLA Crèdit Comercial GL és 
una modalitat d’estalvi disponible en el 
Pla d’Estalvi Multinversió.

El Pla d’Estalvi Multinversió és una fórmula d’inversió 
instrumentada mitjançant una assegurança (d’estalvi) del tipus unit 
linked de La Mútua dels Enginyers, on la persona subscriptora 
assumeix el risc de la inversió.

AVANTATGES FISCALS
El Pla d’Estalvi Multinversió ofereix  la màxima �exibilitat en la 
gestió de les inversions, sense necessitat de tributar cada vegada 
que canviïs de modalitat.
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Inversions Socialment Responsables (ISR) Adherits 
als principis de l’ONU

Demarcació de Catalunya Central
Pompeu Fabra, 13, 2n   08242 Manresa
Tel. 933 192 204
manresa@mutua-enginyers.com

Delegació de la Comunitat Valenciana
Av. de Francia, 55   46023 València 
Tel. 963 319 983
valencia@mutua-ingenieros.com

Seu del Vallès
Indústria, 18   08202 Sabadell
Tel. 935 560 324
delegaciovalles@mutua-enginyers.com

Via Laietana, 39, 2n   08003 Barcelona    
Tel. 93 295 43 00 - 662 991 085    Fax 93 310 06 38   
correu@mutua-enginyers.com    
www.mutua-enginyers.com

Demarcació de Girona
Narcís Blanch, 39, baixos   17003 Girona 
Tel. 972 228 789   
girona@mutua-enginyers.com

Demarcació de Lleida
Ramón y Cajal, 4   25003 Lleida
Tel. 973 283 737
lleida@mutua-enginyers.com

Demarcació de Tarragona
Mare de Déu del Claustre, s/n   43003 Tarragona
Tel. 977 245 888
tarragona@mutua-enginyers.com

SISTEMA DE PREVENCIÓ DE DELICTES PENALS




