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Seguros de A a Z.
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O  Allianz Poupança Jovem foi concebido para 
Poupanças de médio e longo prazo podendo este ser 
ajustado às suas intenções, para os 18 anos ou qualquer 
outra idade que lhe pareça mais adequada. 

A flexibilidade deste seguro permite-lhe ainda 
mobilizar a poupança a partir do 3º ano e à medida das 
necessidades do seu filho, sem qualquer penalização. 

Assim, com o Allianz Poupança Jovem poderá criar 
uma aplicação de poupança adequada para si e a 
pensar no futuro do mais novos, incentivando-os a 
poupar. 

Para mais informações sobre esta e
outras soluções Allianz consulte o
seu Mediador ou vá a www.allianz.pt.  

Uma Poupança com  
Planos para o futuro

Allianz Poupança Jovem Allianz Poupança Jovem 

Quanto mais cedo iniciar uma poupança para os seus 
filhos, melhor! Estará a assegurar, de forma programada 
e atempada, a realização dos seus projetos futuros!

E por esse motivo criámos o Allianz Poupança Jovem,  
um Plano Poupança com total flexibilidade e à medida 
da sua disponibilidade.
Conseguirá assim viabilizar projetos tão importantes 
como o financiamento de estudos, ajudar na compra de 
casa, tirar a carta de condução ou simplesmente, fazer 
“aquela“ viagem.  

Seguro e rentável 

Atualmente, o Allianz Poupança Jovem garante uma 
taxa de 1,25% no primeiro ano de contrato. 
Esta taxa é renovada anualmente para que a Allianz lhe 
ofereça uma rentabilidade atualizada de acordo com a 
evolução do mercado.  Uma vantagem que só o maior 
e mais sólido Grupo Segurador Europeu lhe podia 
oferecer. 

O  Allianz Poupança Jovem permite ainda usufruir de 
uma redução da tributação  sobre os rendimentos, em 
função do prazo. Algo que as aplicações tradicionais 
não têm. 

Criado a pensar na sua 
disponibilidade
Para iniciar um Allianz Poupança Jovem basta uma 
entrega mensal a partir de 10€, trimestral, semestral, ou 
mesmo anual a partir de 50€. 

Este produto permite-lhe também fazer uma poupança 
extra, em qualquer momento, a partir de 50€. 

O  Allianz Poupança Jovem tem o encargo de 
subscrição, no máximo de 1,5%, fixado nas Condições 
Particulares do contrato.   

Garantia de Capital e 
Rendimento, durante o 
prazo do contrato. 

Flexível e de acordo com as suas 
necessidades  


