
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 el subscriptor 
assumeix el risc de la inversió.
Autocancel·lable BBVA-SANTANDER XII
és una modalitat d’estalvi disponible de 
forma limitada al Pla d’Estalvi Multinversió  
de La Mútua.

AVANTATGES FISCALS
El Pla d’Estalvi Multinversió ofereix la 
màxima �exibilitat en la gestió de les 
inversions, sense necessitat de tributar cada 
vegada que canvieu de modalitat. 

• Data màxima de subscripció: 24/04/2019 o abans si s’exhaureix l’emissió.
• Venciment: al cap de dos anys i mig (amb possibilitat de cancel·lació anticipada mensual, a partir del primer any, en 

funció de les cotitzacions de les accions del BBVA i del Banco Santander).
• Cupó garantit: 4,00 %* a l’any (0,33333 % mensual, que es paga en el moment de la cancel·lació o del venciment).
• Funcionament:

• Si, en alguna observació mensual a partir del primer any, les dues accions estan per sobre del seu valor inicial, el producte es 
cancel·la i es torna el capital inicial més el cupó mensual multiplicat pel nombre de mensualitats transcorregudes des de la data 
d’inici. Si, en la data d’observació mensual a partir del primer any, alguna de les dues accions no ha pujat, el producte continua �ns 
a la pròxima data d’observació mensual o, si s’escau, �ns al venciment.

• En el venciment, si cap de les dues accions no ha baixat més d’un 40 %, el producte torna el capital inicial més tots els cupons 
mensuals acumulats. Si alguna de les dues accions ha baixat més d’un 40 %, el producte torna el capital reduït amb el mateix 
percentatge de caiguda del preu de l’acció que més hagi baixat, i es paga el cupó de tots els mesos.

* Cupó estimat en data 05/03/2019. El cupó de�nitiu s’ajustarà, com a molt tard, el dia 25/04/2019, segons les condicions de mercat.

E X T R A C T E  D E  C O N D I C I O N S

PROTEGIT DAVANT DE CAIGUDES DELS VALORS DE FINS A UN 40 % 

Informeu-vos de les característiques del producte amb els nostres assessors.

932 954 300

4,00 %
E M I S S I Ó  L I M I T A D A

A N U A L

*

AUTOCANCEL·LABLE  BBVA-SANTANDER XII



Demarcació de Catalunya Central
Pompeu Fabra, 13, 2n 4a   08242 Manresa
Tel. 902 789 889
manresa@mutua-enginyers.com

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

Aragó - La Rioja
Tel. 662 991 085  -  932 954 300
zaragoza@mutua-ingenieros.com
www.mutua-ingenieros.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

Inversions Socialment Responsables (ISR) 
Adherits als principis de l’ONU




