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50% DE LA INVERSIÓ
INTERÈS FIX
A 6 MESOS

6,50

% TAE
6,397% nominal anual

50% DE LA INVERSIÓ
A 36 mesos
Suma de les variacions
mensuals de l’índex IBEX 35
amb una variació
màxima mensual del +1,75%
excepte per a l’última
(TAE mín. 0%)

Doble avantatge per als seus estalvis
Dipòsit Doble Avantatge 6-36 és un dipòsit amb un doble venciment, a 6 i 36 mesos, que
combina un elevat tipus d’interès fix amb les expectatives de revaloració de l’índex IBEX 35 (1).
I amb la tranquil·litat de saber que recuperarà el 100% del capital al venciment.
Al cap de 6 mesos, el 6 d’agost de 2012,
recuperarà la meitat del capital invertit
i obtindrà un rendiment fix del 6,397%
nominal anual (6,50% TAE) sobre el 50% de
l’import efectiu del dipòsit.

Al venciment es poden donar els següents
supòsits de rendibilitat:

Amb l’altra meitat de la inversió obtindrà,
al cap de 36 mesos, el 6 de febrer de
2015, a més de recuperar la resta del
capital invertit, una remuneració variable
que dependrà de la variació mensual de
l’índex IBEX 35.

• Si al venciment la suma de variacions
està entre el 15% i el 0%, el cupó variable
serà igual al 15% (4,77% TAE).

Aquesta remuneració es calcula sumant
les variacions mensuals(2) de l’IBEX 35,
amb una variació màxima mensual del
+1,75%, excepte per a l’última variació, que
no tindrà límit.

• Si al venciment la suma de variacions és
superior a un 15%, el cupó variable serà
igual a la suma d’aquestes variacions.

• Si al venciment del dipòsit la suma de
variacions és inferior al 0%, recuperarà el
capital invertit i el cupó variable serà del
0% (0% TAE).
Dipòsit Doble Avantatge 6-36 no admet
cancel·lació anticipada.

Contracti’l abans del 3 de febrer de 2012
o fins que s’exhaureixi l’emissió
(25 milions d’euros), a partir de 600 euros

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
Els interessos generats s’integren com a rendiments de capital mobiliari a la base imposable de l’estalvi de l’IRPF. El tipus impositiu que cal aplicar sobre aquesta base imposable és del 19%
per als primers 6.000 euros i del 21% a partir de 6.000 euros. En el moment d’abonar-se, aquests interessos estan subjectes a una retenció a compte de l’impost del 19%.
Impost sobre la renda de les persones físiques no residents (IRNR)
Els interessos generats pels dipòsits contractats per persones físiques no residents estan exempts de retenció i tributació a Espanya, sempre que s’acrediti la no-residència d’acord amb el
que s’estableixi legalment.
Dipòsit Doble Avantatge 6-36 és un producte No MIFID. Document publicitari.
1) L’índex IBEX 35 mesura, de manera ponderada, l’evolució de les 35 empreses més importants que cotitzen en les borses espanyoles. Sociedad de Bolsas, S.A., propietària de l’índex IBEX
35 i titular registral de les marques corresponents que s’hi associen, no patrocina, no promou ni fa cap valoració sobre la conveniència d’invertir en aquest dipòsit. L’autorització concedida
a Banco de Sabadell, S.A. per a l’ús de la marca comercial IBEX 35 no comporta un judici favorable en relació amb la informació oferta per Banco de Sabadell, S.A. o amb la conveniència o
l’interès en la inversió en el dipòsit. Sociedad de Bolsas, S.A. no garanteix en cap cas i siguin quines siguin les raons: la continuïtat de la composició de l’índex IBEX 35 tal com és avui en dia
o en algun altre moment anterior; la continuïtat del mètode de càlcul de l’índex IBEX 35 tal com s’efectua avui en dia o en algun altre moment anterior; la continuïtat en el càlcul, la formulació
i la difusió de l’índex IBEX 35; la precisió, la integritat o l’absència d’errors en la composició o el càlcul de l’índex IBEX 35, ni la idoneïtat de l’índex IBEX 35 a l’efecte previst en aquest dipòsit.
2) Cadascuna de les variacions mensuals (positives i negatives) de l’índex IBEX 35 es calcularà com la diferència entre el tancament de l’esmentat índex del dia 6 del mes en curs (o dia hàbil
següent) i el tancament del dia 6 del mes anterior (o dia hàbil següent), i hi haurà una revaloració màxima mensual del 1,75% per a les positives (sense un mínim per a les negatives). Data
d’observació inicial: 6 de febrer de 2011. Data d’observació final: 30 de gener de 2015. Període de contractació: fins al 3 de febrer de 2012 o fins a exhaurir l’emissió (25 milions d’euros).

