REGLAMENT DEL PLA D’ESTALVI CAPITAL GARANTIT
El present Reglament té per objecte definir els drets dels partícips del Pla a percebre un capital en
el moment de donar-se de baixa del pla, les obligacions de contribució al mateix i les regles de
constitució i funcionament.
El Pla d’Estalvi s’adscriu a un Fons d’inversió gestionat per SABADELL D’ANDORRA INVERSIONS
SOCIETAT GESTORA, S.A. que és l’instrument d’inversió del patrimoni i que es regeix d’acord amb el
seu Reglament.
El perfil del Fons d’Inversió serà Conservador: Inversors que no volen arriscar el seu capital encara
que pogués suposar una major rendibilitat. Les inversions estan composades majoritàriament per
actius monetaris i actius de renda fixa de baixa volatilitat. En cas que tingui exposició al risc de
canvi, es cobrirà sistemàticament amb assegurances de canvi.
BancSabadell d’Andorra, S.A. ha instat la creació del pla i és el Dipositari de les participacions del
Pla.
PARTÍCIPS
Adhesió:
Podran ser partícips del pla totes aquelles persones, que s’adhereixin al present Reglament del Pla
d’estalvi mitjançant la manifestació de la seva voluntat d’adhesió.
L’alta com a partícip es produirà el dia de la signatura per part del partícip de l’ordre d’adhesió al
Pla.
Rescats:
En qualsevol moment, durant la vigència del Pla, el partícip podrà exercir el dret de rescat total o
parcial, mitjançant la signatura de l’ordre de rescat, amb la qual cosa és mantenen les obligacions
del partícip de continuar efectuant aportacions.
El valor de rescat que percebrà el partícip es calcularà a partir dels drets consolidats del partícip,
conforme s’estableix en el Reglament del Fons al qual es troba adscrit el pla del dia hàbil següent de
la data de rescat, i se li abonarà l’import que en resulti al compte d’abonament que figura en l’ ordre
d’adhesió al pla, en el termini màxim de sis dies hàbils.
Baixa o suspensió temporal:
El partícip que desitgi donar-se de baixa del pla o suspendre temporalment les aportacions al pla ho
comunicarà per escrit a BancSabadell d’Andorra, SA, mitjançant la signatura de l’ordre de baixa o
modificació (suspensió temporal de l’aportació periòdica).
En el moment de produir-se la baixa es procedirà al càlcul dels drets consolidats del partícip,
conforme s’estableix en el Reglament del Fons al qual es troba adscrit el pla i se li abonarà l’import
que en resulti al compte d’abonament que figura en l’ordre d’adhesió al pla, en el termini màxim de
sis dies hàbils a comptar d’aquesta data.
No causarà baixa del pla el partícip que suspengui temporalment o definitivament les seves
aportacions mentre mantingui en el pla els seus drets consolidats. En aquest cas, el drets
consolidats generaran rendiments en els mateixos termes que els dels partícips en actiu.
Causarà suspensió automàtica del pla aquell partícip que no efectuï una de les aportacions
mensuals convingudes a l’ordre d’adhesió o modificació en la data que li corresponia fer-ho motivat
per la manca de saldo en el compte de càrrec sense haver manifestat amb 2 dies hàbils d’antelació,
la seva voluntat de suspendre les aportacions. La suspensió produïda és reactivarà automàticament
quan en la data d’efectuar aportacions periòdiques mensuals hi hagi saldo en el compte de càrrec.

DRETS DELS PARTÍCIPS
Són drets dels partícips:
Tenir a la seva disposició a les oficines de BancSabadell d'Andorra i/o a la pàgina web del Banc
(www.bsa.ad): el Reglament del fons d’inversió al que està adscrit el Pla, així com el seu fullet
informatiu i els informes de gestió trimestrals.
Percebre el valor dels drets consolidats que els puguin correspondre, segons l’establert en aquest
reglament.
Mobilitzar els drets consolidats en els termes previstos en el present Reglament.
OBLIGACIONS DELS PARTÍCIPS
Són obligacions dels partícips:
Complir els requisits i tràmits que s’estableixen en aquest reglament.
Fer les aportacions convingudes a l’ordre d’adhesió o modificació.
APORTACIONS AL PLA
En la sol·licitud d’adhesió del partícip al pla podrà fixar l’import de les aportacions mensuals, que
aquest haurà d’efectuar el dia cinc (5) de cada mes - o següent hàbil -, quantitat que es pot
modificar quan el partícip així ho determini mitjançant la signatura de la corresponent modificació.
Els partícips podran modificar en qualsevol moment, les quantitats aportades compromeses sempre
que hi hagi un termini mínim de cinc (5) dies d’antelació entre la data de sol·licitud de modificació i
la data d’abonament de les aportacions.
Altrament el partícip podrà efectuar aportacions extraordinàries qualsevol dia hàbil amb les
condicions de liquidació establertes.
DRETS CONSOLIDATS
Són drets consolidats del partícip les participacions del fons al qual s’ha adherit el pla adquirides
amb les seves aportacions. Aquestes participacions s’adquireixen al valor corresponent al de la data
de l’aportació.
MODIFICACIONS DEL PRESENT REGLAMENT
BancSabadell d’Andorra es reserva el dret de modificar el present Reglament amb la corresponent
comunicació per mitjà de la pàgina web de BancSabadell d'Andorra (www.bsa.ad).
Llevat dels casos en que la modificació sigui deguda a requeriments legals, la modificació del
present Reglament implica el dret de separació dels partícips.

