Consells per abans de contractar
Informa't bé del que estàs
contractant
Només els diners dipositats en
compte estan coberts pel fons de
garantia de dipòsits

Vols saber-ne més?
Apúnta't al curs en línia d'ADICAE
Estalvi-Inversió. Les claus per als
petits estalviadors

https://formacion.adicae.net
Rendibilitats passades no
garanteixen rendibilitats futures
Sol·licita i guarda tota la
documentació i informació.
Diversifica els teus estalvis
Contracta productes supervisats
pel BdE, la CNMV i la DGS

Quina informació precontractual
t'ha de donar l'entitat?

22€
JARRÓN

Dades identificatives del producte
Objectius i política d'inversió
Perfil de risc i remuneració
Despeses corrents i comissions
Rendibilitat històrica
Informació pràctica

La manca d'informació és una pràctica
habitual en la comercialització dels
productes d'estalvi i inversió.

VIGILA I RECLAMA AMB
AICEC-ADICAE!

CONTACTA amb
AICEC-ADICAE:
www.adicae.net
/aicecadicae
/AICEC
@AicecAdicae
aicec@adicae.net
Barcelona: 933 425 044
Tarragona: 877 440 370
Girona:872 591 050
Lleida: 973 940 350
c/Creu dels Molers , 13
Barcelona
Amb la col·laboració de:

INFORMA'T I
PROTEGEIX
ELS TEUS
ESTALVIS

Què són els productes
financers?
Són instruments que
tenim a l'abast per
estalviar o invertir els
diners i aconseguir
rendibilitat.

Què és el risc financer?
És la incertesa que produeix
no saber el rendiment de la
inversió.

Causes:
Inestabilitat
del mercat
financer

PRODUCTES D'ESTALVI I
INVERSIÓ FINANCERA
RENDA FIXA
Deute públic
Bons i obligacions de l'Estat que poden
ser adquirits per particulars, amb una
rendibilitat fixa no molt elevada.

Deute privat
Ho emeten empreses o institucions
privades per cobrir el seu finançament.
Menor liquiditat i més risc.

RENDA VARIABLE
Tipus d'inversió on la rendibilitat no
està garantida, i pot ser negativa,
arribant a perdre els diners invertits.

FONS D'INVERSIÓ
Dificultat en
la devolució
del capital

Canvis en el
panorama
internacional

7 FORMES D'ESTALVIAR I EVITAR
SORPRESES AMB LA JUBILACIÓ

Són productes d’inversió destinats a
rendibilitzar l’estalvi amb alt risc i
comissions elevades

PRODUCTES DERIVATS
El seu valor deriva de l'evolució dels
preus d'un altre actiu. Risc elevat.

1
2

Plans individuals d'estalvi
sistemàtic (PIAS): Estalvi a llarg
termini en forma d'assegurança de
vida. Es cobra com a renda vitalícia.

3

Renda vitalícia: Pòlisses d'estalvi
amb les que es garanteix el
pagament de diners, de manera
periòdica, després del pagament
d'una prima prèvia.

4

Termini fix: Es fa una imposició amb
venciment i rendiment pactats.
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PRODUCTES HÍBRIDS

Què s'ha de tenir en compte?
Abans d'invertir, has de plantejarte la teva situació financera i els
teus objectius d'inversió.
No inverteixis els diners que
necessitis a curt termini.
Com més gran sigui la rendibilitat
d' una inversió, major serà el seu
nivell de risc.

Tenen alguns aspectes assimilables a
la renda fixa i altres aspectes de la
renda variable.

Compte remunerat: Pensat per a
obtenir rendibilitat. Els ingressos es
poden recuperar en qualsevol
moment, sense penalització ni cap
comissió.
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Fons d'inversió: Instrument d’estalvi
que ajunta a un número important de
persones que inverteixen en ell els
seus diners.

7

Unit Linked: El prenedor escull on
invertir les primes que paga al mes.
Arriscat i poc transparent.

PRODUCTES ESTRUCTURATS
Unió de dos o més productes
financers en una sola estructura. Són
de caràcter complex i compten amb
elevat risc.

Pla de Previsió Assegurat (PPA):
Assegurança de vida que facilita
acumular un estalvi per a
complementar la pensió pública en
el moment de la jubilació.

'XIRINGUITOS FINANCERS'
Entitats que ofereixen serveis d'inversió sense estar
autoritzades. Són perilloses, volen treure els diners als
estalviadors

