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Poupe e rentabilize
o seu dinheiro

Um amanhã seguro
com a garantia Allianz

A pensar em si, que quer as suas poupanças tratadas
com rigor, confiança e garantias de um rendimento
adequado, a Allianz criou o Allianz Garantia Mais.

O Allianz Garantia Mais dá-lhe a certeza de que
no final do prazo irá receber o dinheiro que investiu
mais os juros acumulados.

Comece já hoje a ganhar!

Para além disso, neste produto destaca-se ainda
as vantagens fiscais, como a redução na taxa de
tributação.

Com o Allianz Garantia Mais verá o seu
investimento valorizado durante todo o prazo do
contrato.
Atualmente, o Allianz Garantia Mais garante uma taxa
de 0,75% no primeiro ano de contrato.
Esta taxa é renovada anualmente para que a Allianz lhe
ofereça uma rentabilidade atualizada de acordo com a
evolução de mercado.

Subscrição Simples
O Allianz Garantia Mais prevê uma entrega única,
no início do contrato, no valor mínimo de 2.500€.
Este produto não tem quaisquer encargos de gestão
e à entrega será deduzido o encargo de subscrição
definido nas Condições Particulares, no máximo de
1%.

Tome a decisão certa e fale com o Grupo Allianz.
O Grupo Allianz é um dos maiores Gestores de
Ativos do Mundo. Solidez, integridade e confiança
são atributos da nossa reputação, alicerçados num
percurso de robustas rentabilidades, prudência e
sucessos concretizados.

Sempre disponível
O Allianz Garantia Mais é um produto estruturado
para um prazo de 5 anos e 1 dia. No entanto, se
sentir necessidade de resgatar a totalidade ou parte
do seu investimento, poderá fazê-lo em qualquer
altura, sem penalizações a partir do 3º ano.
No 1º e 2º anos aplicar-se-á uma taxa de penalização
de 2% e 1%, respetivamente. Caso a taxa de
referência da Obrigação do Tesouro seja superior a
0,75%, haverá lugar a penalizações adicionais.

Trata-se de um produto de capitalização sem risco,
com a duração de 5 anos e 1 dia.
Para mais informações sobre esta e outras
soluções Allianz consulte o seu Mediador
ou vá a www.allianz.pt.
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