TEST DE MERCAT OBJECTIU
Original per Triodos Bank / Pàgina 1 de 1

DADES DEL TITULAR / EMPRESA O INSTITUCIÓ
__ : __

Dades del client
Nom___________________________________ Cognom 1 ______________________________ 2 _________________________________
NIF/NIE ____________________________________________________________________ CIF __________________________________
Marqui amb una "X" la resposta a les següents preguntes:

B CAPACITAT DE SUPORTAR PÈRDUES
1. Té vostè capacitat econòmica i està disposat/da a suportar possibles pèrdues, temporals o definitives, i que poden arribar fins
al valor total de la seva inversió?
Sí, tinc capacitat per assumir pèrdues.
No, no tinc capacitat econòmica per suportar pèrdues que podrien arribar fins al valor total de la meva inversió o, encara que la
tinc, no estic disposat/da a assumir-les.

C

OBJECTIU D'INVERSIÓ
2. Indiqui la finalitat de la seva inversió en termes de rendibilitat-risc.
El seu principal objectiu és una recerca de rendiment garantit i amb risc reduït.
El seu principal objectiu és l'equilibri entre l'estabilitat i el creixement patrimonial, amb un risc mitjà. Objectiu de creixement de la
inversió superior al tipus d'interès del mercat monetari en anualitzat.
Recerca de la màxima rendibilitat possible, amb independència que el risc s'incrementi significativament.

D HORITZÓ TEMPORAL D'INVERSIÓ
3. Encara que aquest producte d'inversió no té període de permanència, se sent còmode amb una inversió a llarg termini (5 anys)?
Sí.
No.

E

NECESSITATS ESPECÍFIQUES
4. Valora vostè que les seves inversions complexin criteris ètics, mediambientals o de RSC?
Sí.
No.

A rellenar por Triodos Bank

Resultat del l’avaluació realitzada:

Signatura del client:

MERCAT OBJECTIU POSITIU

MERCAT OBJECTIU NEGATIU

Triodos Bank NV Sucursal en España, c/ José Echegary 5, 28232. Las Rozas (Madrid). Registre Mercantil de Madrid: Volum 19.798, Llibre 0, Foli 180, Secció 8, Full M-348646 i al Banc d’Espanya amb el Nº 1491. CIF: W 0032597G.
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Marqui amb una "X" la resposta a les següents preguntes:

B CAPACITAT DE SUPORTAR PÈRDUES

1. Té vostè capacitat econòmica i està disposat/da a suportar possibles pèrdues, temporals o definitives, i que poden arribar fins
al valor total de la seva inversió?
Sí, tinc capacitat per assumir pèrdues.

P
O

No, no tinc capacitat econòmica per suportar pèrdues que podrien arribar fins al valor total de la meva inversió o, encara que la
tinc, no estic disposat/da a assumir-les.

C

OBJECTIU D'INVERSIÓ

2. Indiqui la finalitat de la seva inversió en termes de rendibilitat-risc.

El seu principal objectiu és una recerca de rendiment garantit i amb risc reduït.

El seu principal objectiu és l'equilibri entre l'estabilitat i el creixement patrimonial, amb un risc mitjà. Objectiu de creixement de la
inversió superior al tipus d'interès del mercat monetari en anualitzat.

C

Recerca de la màxima rendibilitat possible, amb independència que el risc s'incrementi significativament.

D HORITZÓ TEMPORAL D'INVERSIÓ

3. Encara que aquest producte d'inversió no té període de permanència, se sent còmode amb una inversió a llarg termini (5 anys)?
Sí.
No.

E

NECESSITATS ESPECÍFIQUES

4. Valora vostè que les seves inversions complexin criteris ètics, mediambientals o de RSC?
Sí.
No.
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