AC. BBVA – SANTANDER XIII

Indicador de risc de mercat:



Filosofia d’inversió
Modalitat d’inversió integrada al Pla d’Estalvi Multinversió, assegurança
d’estalvi on el subscriptor assumeix el risc de la inversió, i que permet
obtenir un cupó garantit del 4,38% anual net de comissions, a través d’un
producte estructurat del tipus autocancel·lable sobre les accions del BBVA
i del Banc de Santander, amb una protecció davant de caigudes dels
valors de fins a un 40 %.
Existeixen observacions intermèdies de cancel·lació anticipada, si les dues accions estan per sobre del seu valor inicial.

Funcionament
1.

Si en alguna observació mensual a partir del primer any, les dues accions estan per sobre del seu valor inicial (el
del 13/06/2019), el producte es cancel·la i es torna el capital inicial més el cupó mensual del 0,365 % multiplicat
pel nombre de mesos transcorreguts des de la data d’inici. Si a la data d’observació mensual a partir del primer
any, alguna de les dues accions no ha pujat, el producte continua fins a la propera data d’observació mensual o,
si s’escau, fins al venciment.

2.

En el venciment, a la data d’observació final (el 13/06/2022), si cap de les dues acciones 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 inicial reduït en el mateix percentatge de caiguda del preu
de l’acció que més hagi baixat i es paga el cupó de tots els mesos.

Les cotitzacions a la data d’observació inicial (13/06/2019) van ser: BBVA 4,9145 €/acció i Banc Santander 3,9805
€/acció.
Aquesta modalitat d’inversió no és líquida fins a la data prevista del seu venciment el 20/06/2022 (en cas que no cancel·li
anticipadament segons el punt 1 anterior).

https://www.mutua-enginyers.com/ca/particulars/estalvi_i_pensions/plans_d_estalvi/pla_d_estalvi_multinversio

Evolució històrica de la cotització de les accions subjacents del autocancel·lable

El Pla d’Estalvi Multinversió és una fórmula d’inversió instrumentada mitjançant una assegurança de vida-estalvi del tipus unit linked de
La Mútua dels Enginyers, que inverteix en diferents modalitats d’inversió en les que els subscriptor assumeix el risc de la inversió.
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