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PIMS

POR QUE 
ESCOLHER 
O PIMS? 

UM PLANO DE INVESTIMENTO 
DE ARQUITETURA ABERTA 
QUE OFERECE ACESSO A 
ATIVOS, FUNDOS E GESTORES 
DISCRICIONÁRIOS PARA AJUDAR 
OS INVESTIDORES A PROTEGER 
E AUMENTAR A RIQUEZA.

Se seu objetivo é garantir o 
futuro de seus entes queridos ou 
simplesmente aumentar a própria 
riqueza através do investimento 
em uma ampla variedade de 
ativos, é preciso garantir a escolha 
de um plano de investimento de 
parcela única flexível, eficiente e 
econômico.

Escolher os PIMS, nosso plano 
de investimento de arquitetura 
aberta, proporcionará a liberdade 
de aproveitar ao máximo seu 
potencial de investimento.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PLANO

• Invista baixa quantia como 
GBP 50.000, EUR 60.000 ou 
USD 70.000. Outros limites 
são aplicáveis em outras 
opções de moeda.

• Use os ativos existentes para 
iniciar o plano por meio de nossa 
instalação de transferência* 
de ativos.

• Escolha de 7 moedas: GBP/ EUR/ 
USD/ CHF/ AUD/ HKD/ JPY

• Escolha a taxa de criação por 
períodos de 5, 8 ou 10 anos 
para taxas de alocação de até 
105%. Opção de taxa antecipada 
também disponível.

• Nomeie um consultor de 
investimentos para ajudá-lo com 
a estratégia de seleção de ativos.

• As retiradas de dinheiro 
estão disponíveis e sujeitas às 
regras do plano.

• Nomeie um gerente 
discricionário para tomar as 
decisões de investimento em seu 
nome ou nomeie uma plataforma 
de investimento.

• Escolher a partir de uma ampla 
gama de opções de investimento 
disponíveis, como fundos, 
ativos na bolsa de valores e 
investimentos em juros fixos.

• Use segmentação para planejar 
seu patrimônio de forma mais 
eficiente (atribuir segmentos 
para seus entes queridos pode 
ajudar no planejamento fiscal).

• Incremente o plano PIMS 
existente dentro da mesma 
estrutura sem criar planos 
adicionais.

• Informações sobre o plano on-
line e 24/7.

• Mudança on-line disponível.

• As transferências dos ativos 
estão sujeitas à nossa política 
de aceitação de ativos, o 
que significa que precisamos 
assegurar a possibilidade de 
reter o ativo em seu nome antes 
de podermos emitir o plano.

Para obter mais informações sobre 
PIMS, leia o material informativo 
disponível para download 
em: www.rl360.com/PIMS
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A tabela acima apresenta os 
exemplos do crescimento do 
investimento necessário para 
cobrir todas as tarifas do plano em 
relação aos prazos de investimento 
demonstrados acima, tendo em 
vista que não sejam feitas retiradas.

O que significam os números 
da tabela?
Tomando o exemplo de USD 
250.000, a opção de tarifa de 
criação para 5 anos com um 
prazo de investimento de 15 anos 
para cobrir todas as despesas 
do plano, de modo que o cliente 
receba de volta o que foi pago 
no início, o plano terá de crescer 
em 0,96% a cada ano. Qualquer 
retorno em excesso deste 
número será o crescimento do 
investimento no plano.

Observe que o PIMS da RL360 é 
um plano de investimento de médio 
e longo prazo e que os exemplos 
demonstrados acima não abrangem 
todos os cenários. Outros 
prazos estão disponíveis e o seu 
consultor poderá fornecer detalhes 
específicos mediante solicitação.

TAXAS DO PLANO EXPLICADAS

As principais tarifas associadas ao 
PIMS podem ser cobradas no início 
do plano, ou durante um período de 
tempo específico, proporcionando 

a flexibilidade para escolher a 
estrutura que se adapte às suas 
necessidades individuais.

Taxa de criação
É possível escolher pagar a taxa de 
criação de 5, 8 ou 10 anos.

A taxa de criação existe para cobrir 
os custos de configuração do plano, 
inclusive o pagamento de qualquer 
comissão ao consultor financeiro.

Taxa de gerenciamento
Uma taxa de serviço trimestral de 
USD 140 será retirado do plano 
enquanto ele permanece em vigor.

A taxa de manutenção é cobrada 
para cobrir os custos correntes 
associados ao plano e aumenta a 
cada ano de acordo com a inflação.

Taxa de transação e custódia
Se o cliente não indicar um gerente 
discricionário ou uma plataforma 
de investimento, uma tarifa 
será aplicada.

Nós oferecemos 10 transações 
gratuitas, mas depois disso, a 
taxa de transação de USD 28 será 
retomada para cada uma delas.

Também haverá uma taxa de 
custódia de USD 56 para cobrir os 
custos de manutenção dos ativos.

Essas tarifas são fixas e não 
cobramos taxas de custódia 
anuais baseadas em valor, as quais 
aumentam, conforme os valores do 
ativo aumentam.

IMPORTANTE
Se o cliente cancelar o plano antes 
que o período de tarifação da 
criação escolhido tenha vencido, 
faremos a cobrança pendente 
da criação como uma tarifa de 
saída antecipada previamente 
ao pagamento do valor 
restante do plano.

Consultoria financeira
Este é um resumo e uma 
introdução geral dos motivos pelos 
quais o PIMS pode ser considerado 
como parte dos objetivos de 
planejamento financeiro. O 
cliente deve falar com o consultor 
financeiro e ler todo o material 
informativo do plano antes de 
tomar a decisão.

Apenas faremos os negócios 
que sejam intermediados por um 
consultor financeiro.

Crescimento do investimento necessário por ano, inclusive todas as taxas do plano
Os números abaixo representam as taxas máximas aplicáveis.

Valor do pagamento: 
USD 250.000

Valor do pagamento: 
USD 500.000

Valor do pagamento: 
USD 1.000.000

Estrutura tarifária

Vigência
(anos)

Taxa de criação Taxa de criação Taxa de criação

5 anos 8 anos 10 anos 5 anos 8 anos 10 anos 5 anos 8 anos 10 anos

11 1,17% 1,24% 1,29% 1,01% 1,08% 1,12% 0,89% 0,96% 0,99%

12 1,10% 1,17% 1,21% 0,94% 1,01% 1,05% 0,83% 0,89% 0,92%

13 1,05% 1,11% 1,15% 0,88% 0,95% 0,98% 0,77% 0,83% 0,86%

14 1,00% 1,06% 1,09% 0,83% 0,89% 0,93% 0,72% 0,78% 0,80%

15 0,96% 1,01% 1,05% 0,79% 0,85% 0,88% 0,68% 0,74% 0,76%

16 0,92% 0,98% 1,01% 0,76% 0,81% 0,84% 0,65% 0,70% 0,72%

17 0,89% 0,94% 0,97% 0,72% 0,77% 0,80% 0,61% 0,66% 0,68%

18 0,87% 0,92% 0,95% 0,70% 0,74% 0,77% 0,59% 0,63% 0,65%

19 0,85% 0,89% 0,92% 0,67% 0,72% 0,74% 0,56% 0,61% 0,62%

20 0,83% 0,87% 0,90% 0,65% 0,69% 0,72% 0,54% 0,58% 0,60%

ENTÃO, QUANTO CUSTA?
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