
COMBINA UN DIPÒSIT AMB UN FONS D’INVERSIÓ 
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Destina un 50% de l’import dels teus estalvis a un dipòsit i un 50% a un Fons d’inversió, a escollir 
entre: 

•  Mora Multi Asset Fund FI Moderate Classe A EUR (Fons de Renda Mixta) - Tipus d’interès: 0,50% 
•  Mora EUR Bond Fund FI Classe A (Fons de Renda Fixa) - Tipus d’interès: 0,60% 
•  Mora Manager Selection Global Equity Fund FI Classe A EUR (Fons de fons Global) - Tipus d’interès: 1% 
•  Mora Heritage Fund FI Classe A EUR (Fons de Renda Variable) - Tipus d’interès: 1,50% 
•  Mora Iberian Equity Fund FI Classe A EUR (Fons de Renda Variable) - Tipus d’interès: 1,50% 

 
La rendibilitat expressada correspon només al dipòsit. La rendibilitat del fons dependrà de l'evolució dels mercats. 

 
REQUISITS PER CONTRACTAR UN DIPÒSIT COMBINAT AMB UN FONS D'INVERSIÓ 

Aquest dipòsit combinat amb un fons d’inversió permet la contractació d'un dipòsit amb un termini a 12 mesos*  
amb un fons d'inversió, en la proporció següent: 

•  50% de la inversió en un fons d'inversió de MoraBanc (segons llista) 

•  50% de la inversió en un dipòsit 

Cal que tinguis un compte obert a MoraBanc i ser-ne el titular; tant el dipòsit com el fons d'inversió  
amb què es combini admeten un únic titular (haurà de ser el mateix) i ambdós s'associaran  
al mateix compte MoraBanc que indiquis. 

* Termini de 374 dies 

 

 

 

 

 

 

Rendibilitat de fins a l’1,50%  
en el dipòsit 

Des de 3.000 € 
I fins a un màxim de 
200.000 € 

Pagament dels interessos  
al venciment,  
termini a 12 mesos* 

Comissió  
de subscripció  
al fons GRATUÏTA 

Fes créixer la rendibilitat  
del teu dipòsit combinant-lo amb un fons d’inversió  

Dipòsit Combinat 50%/50%. 

Fes créixer la rendibilitat  
del teu dipòsit combinant-lo amb un fons d’inversió  

Dipòsit Combinat 50/50. 

Fes créixer la rendibilitat del teu dipòsit  
combinant-lo amb un fons d’inversió.  

Dipòsit Combinat 50% - 50% 
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CONDICIONS 

Data màxima de contractació: fins al 17/02/2020. 

____________ 

Import  

La subscripció de participacions al Fons d’inversió escollit haurà de ser del 50%, i del 50% en el Dipòsit de la 
inversió total.  

La inversió total és la suma dels imports invertits al Dipòsit + al Fons d'inversió. 

Exemple d’una inversió total de 3.000 euros al Dipòsit Combinat MoraBanc: 

   1.500 € al Dipòsit + 1.500 € al Fons d’inversió 

____________ 

Termini del dipòsit: Del 20/02/2020 al 28/02/2021 (12 mesos)*.  
* Termini de 374 dies 

____________ 

Tipus d’interès 

El pagament d'aquests tipus d’interès es farà sempre que a venciment del dipòsit mantinguis les participacions al 
Fons d’inversió mínimes exigides per a cada modalitat.  

En cas de no ser així, els interessos es liquidaran al 0,01%.  

____________ 

Cancel·lació anticipada  

Pots cancel·lar el dipòsit abans del seu venciment. La cancel·lació d'un dels productes no implica la cancel·lació 
de l’altre. 

Rebràs un 0,01% de l'import que cancel·lis, sobre els dies que hagi estat contractat el dipòsit.  

Comissió per cancel·lació anticipada: 2% sobre el nominal i pels dies que manquen fins al venciment del dipòsit. 

Rebràs el capital invertit al dipòsit, tant si el cancel·les totalment com parcialment, un cop aplicada la comissió de 
cancel·lació. 

Els fons d'inversió ofereixen una rendibilitat variable que depèn de l’evolució dels actius en què el fons ha invertit 
el capital. Les rendibilitats passades no són indicatives de resultats futurs i la valoració pot ser inferior a la inversió 
inicial. 

Si vols cancel·lar el fons d'inversió vinculat, hauràs de sol·licitar-nos-ho i es procedirà al reemborsament de les 
participacions a valor de mercat, la qual cosa podria suposar incórrer en pèrdues respecte de la inversió inicial. 

____________ 

Renovació 

No renovable a venciment de manera automàtica. 

El fons no té venciment. Un cop hagi vençut el dipòsit, pots mantenir el fons o reemborsar-lo.  

____________ 

Tarifes 

Del dipòsit a termini: 

Comissió per cancel·lació anticipada: 2% sobre el nominal i pels dies que manquen fins al venciment del dipòsit. 

Del fons d’inversió: 

Comissió de subscripció (compra): GRATUÏTA per la compra combinada. 

Comissió de reemborsament (venda): aquella aplicable a aquest tipus de fons en el moment de la venda. 

Comissió de custòdia (semestral): 0,10%. 

 

 

 

 
Les comissions i les despeses associades als fons d’inversió, així com les possibles limitacions de la seva contractació, es troben detallades al prospecte 
simplificat i complet que podeu consultar a www.morabanc.ad i a les nostres oficines. Entitat gestora: Mora Gestió d’Actius, SAU. Carrer de l’Aigüeta, 3, Andorra 
La Vella, SGOIC-05/97. Entitat dipositària: MoraBanc Grup, SA. Número de registre AFA: EB06/95. Per a més informació consulteu el prospecte complet. Mora 
EUR Bond Fund FI A – Núm. Registre: 0054-00-01, Mora Multi-Asset Fund FI Moderate A EUR – Núm. Registre: 0157-02-01, Mora Manager Selection Global 
Equity Fund FI A EUR – Núm. Registre: 0111-01-01, Mora Heritage Fund FI A EUR – Núm. Registre: 0134-00-01, Mora Iberian Equity Fund FI A EUR – Núm. 
Registre: 0008-00-01. 
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Destina un 70% de l’import dels teus estalvis a un dipòsit i un 30% a un Fons d’inversió, a escollir entre: 

•  Mora Multi Asset Fund FI Moderate A EUR (Fons de Renda Mixta) - Tipus d’interès: 0,15% 
•  Mora EUR Bond Fund FI Classe A (Fons de Renda Fixa) - Tipus d’interès: 0,30% 
•  Mora Manager Selection Global Equity Fund FI Classe A EUR (Fons de fons Global) - Tipus d’interès: 0,35% 
•  Mora Heritage Fund FI Classe A EUR (Fons de Renda Variable) - Tipus d’interès: 0,50% 
•  Mora Iberian Equity Fund FI Classe A EUR (Fons de Renda Variable) - Tipus d’interès: 0,50% 

 
La rendibilitat expressada correspon només al dipòsit. La rendibilitat del fons dependrà de l'evolució dels mercats. 

REQUISITS PER CONTRACTAR UN DIPÒSIT COMBINAT AMB UN FONS D'INVERSIÓ 

Aquest dipòsit combinat amb un fons d’inversió permet la contractació d'un dipòsit amb un termini a 12 mesos*  
amb un fons d'inversió, en la proporció següent: 

•  70% de la inversió en un dipòsit 

•  30% de la inversió en un fons d'inversió de MoraBanc (segons llista) 

Cal que tinguis un compte obert a MoraBanc i ser-ne el titular; tant el dipòsit com el fons d'inversió  
amb què es combini admeten un únic titular (haurà de ser el mateix) i ambdós s'associaran  
al mateix compte MoraBanc que indiquis. 

 

* Termini de 374 dies 

 

 

 

 

Rendibilitat de fins al 0,50%  
en el dipòsit 

Des de 3.000 € 
I fins a un màxim de 
200.000 € 

Pagament dels interessos  
al venciment,  
termini a 12 mesos* 

Comissió  
de subscripció  
al fons GRATUÏTA 

Fes créixer la rendibilitat  
del teu dipòsit combinant-lo amb un fons d’inversió  

Dipòsit Combinat 50%/50%. 

Fes créixer la rendibilitat  
del teu dipòsit combinant-lo amb un fons d’inversió  

Dipòsit Combinat 50/50. 

Fes créixer la rendibilitat del teu dipòsit  
combinant-lo amb un fons d’inversió.  

Dipòsit Combinat 70% - 30% 
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CONDICIONS 

Data màxima de contractació: fins al 17/02/2020. 

____________ 

Import  

La subscripció de participacions al Fons d’inversió escollit haurà de ser del 30%, i del 70% en el Dipòsit de la 
inversió total.  

La inversió total és la suma dels imports invertits al Dipòsit + al Fons d'inversió. 

Exemple d’una inversió total de 3.000 euros al Dipòsit Combinat MoraBanc: 

   1.800 € al Dipòsit + 1.200 € al Fons d’inversió 

____________ 

Termini del dipòsit: Del 20/02/2020 al 28/02/2021 (12 mesos)*.   
* Termini de 374 dies 

____________ 

Tipus d’interès 

El pagament d'aquests tipus d’interès es farà sempre que a venciment del dipòsit mantinguis les participacions al 
Fons d’inversió mínimes exigides per a cada modalitat.  

En cas de no ser així, els interessos es liquidaran al 0,01%.  

____________ 

Cancel·lació anticipada  

Pots cancel·lar el dipòsit abans del seu venciment. La cancel·lació d'un dels productes no implica la cancel·lació 
de l’altre. 

Rebràs un 0,01% de l'import que cancel·lis, sobre els dies que hagi estat contractat el dipòsit.  

Comissió per cancel·lació anticipada: 2% sobre el nominal i pels dies que manquen fins al venciment del dipòsit. 

Rebràs el capital invertit al dipòsit, tant si el cancel·les totalment com parcialment, un cop aplicada la comissió de 
cancel·lació. 

Els fons d'inversió ofereixen una rendibilitat variable que depèn de l’evolució dels actius en què el fons ha invertit 
el capital. Les rendibilitats passades no són indicatives de resultats futurs i la valoració pot ser inferior a la inversió 
inicial. 

Si vols cancel·lar el fons d'inversió vinculat, hauràs de sol·licitar-nos-ho i es procedirà al reemborsament de les 
participacions a valor de mercat, la qual cosa podria suposar incórrer en pèrdues respecte de la inversió inicial. 

____________ 

Renovació 

No renovable a venciment de manera automàtica. 

El fons no té venciment. Un cop hagi vençut el dipòsit, pots mantenir el fons o reemborsar-lo.  

____________ 

Tarifes 

Del dipòsit a termini: 

Comissió per cancel·lació anticipada: 2% sobre el nominal i pels dies que manquen fins al venciment del dipòsit. 

Del fons d’inversió: 

Comissió de subscripció (compra): GRATUÏTA per la compra combinada. 

Comissió de reemborsament (venda): aquella aplicable a aquest tipus de fons en el moment de la venda. 

Comissió de custòdia (semestral): 0,10%. 

 

 

 

 

Les comissions i les despeses associades als fons d’inversió, així com les possibles limitacions de la seva contractació, es troben detallades al prospecte 
simplificat i complet que podeu consultar a www.morabanc.ad i a les nostres oficines. Entitat gestora: Mora Gestió d’Actius, SAU. Carrer de l’Aigüeta, 3, Andorra 
La Vella, SGOIC-05/97. Entitat dipositària: MoraBanc Grup, SA. Número de registre AFA: EB06/95. Per a més informació consulteu el prospecte complet. Mora 
EUR Bond Fund FI A – Núm. Registre: 0054-00-01, Mora Multi-Asset Fund FI Moderate A EUR – Núm. Registre: 0157-02-01, Mora Manager Selection Global 
Equity Fund FI A EUR – Núm. Registre: 0111-01-01, Mora Heritage Fund FI A EUR – Núm. Registre: 0134-00-01, Mora Iberian Equity Fund FI A EUR – Núm. 
Registre: 0008-00-01. 


