
NO FINAL

Bônus de fidelidade: 
Unidades padrão de bônus iguais ao  valor do plano no final 
do prazo de pagamento serão adicionadas ao plano.

Pagamentos totais realizados durante o prazo  
de pagamento:

Valor do fundo no final do prazo de pagamento, 
assumindo um crescimento anual de 7,5% 
(incluindo todas as taxas de produtos):

Crescimento necessário para cobrir todas as  
taxas do produto durante o prazo de pagamento:

DURANTE

Alocação extra:
Unidades de bônus igual a  Unidades de bônus igual a cada 
pagamento a ser adicionado ao plano durante todo o prazo de 
pagamento. 

Supondo que todos os pagamentos sejam  
feitos, o plano receberá unidades de bônus  
de valor igual a:

Para obter mais informações sobre o plano de poupança regular, leia o material informativo, 
disponível para download em: www.rl360adviser.com/rsp

NO COMEÇO

Bônus inicial:  
Unidades de criação com bônus iguais  
em valor a serem adicionados ao plano no primeiro dia.

DESCUBRA  
O TRIPLO PODER

Os clientes que investem USD 
780 por mês ou mais podem se 
beneficiar de unidades de bônus 
no início, durante e no final do 
prazo de pagamento.

• O bônus para iniciantes (aumento 
de até 600% no primeiro dia)

• Alocação de investimento 
aprimorado (até 102% durante 
todo o período)

• Bônus de fidelidade no final da 
vigência do pagamento

NOTAS IMPORTANTES

Apenas para consultores 
financeiros.

Não deve ser distribuído nem 
divulgado com clientes do varejo.

Clique nos exemplos abaixo para visualizar o triplo poder para turbinar o 
plano de seu cliente:

DETALHES DE PAGAMENTO

Pagamento mensal (dólares americanos)

Prazo de pagamento

$780

10 anos

$1.000

15 anos

$1.500

20 anos

$2.000

25 anos

$2.500
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PLANO DE POUPANÇA REGULARSOMENTE PARA CONSULTORES FINANCEIROS

Bônus inicial:

adicionado no 
primeiro dia

Alocação de investimento:

para todos os 
pagamentos regulares

Bônus de fidelidade:

de acordo com o valor 
do fundo

RL360 Insurance Company Limited. Sede: International House, Cooil Road, Douglas, Isle of Man, IM2 
2SP, British Isles. Registrada na Ilha de Man, número 053002C. RL360 Insurance Company Limited é 
homologada pela Isle of Man Financial Services Authority.


	Years: 1.515
	Group2: 780
	term: 10
	PremiumIncentive: 1181.7
	Allocation: 1
	Allocation+100: 101
	of each premium paid will be added to the policy throughout the premium: 936
	Loyalty bonus: 2,50%
	TotalPremiums: 93600
	FundValue: $120,372
	RIY: 2.27


