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Domicili social:
Av. Alexandre Rosselló, 8

07002 Palma de Mallorca

DEPÓSITO PLUS 18

Aquest producte està garantit pel Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit d'Espanya amb un límit de 
100.000 euros per dipositant per als dipòsits en diners o, en el cas de dipòsits nominatius en una altra divisa, el 
seu equivalent aplicant els tipus de canvi corresponents.

INDICADOR
DE RISC 

La informació que es destaca en negreta a continuació és especialment rellevant, d'acord amb el que preveu la Circular 5/2012 del Banc 
d'Espanya, sobre transparència dels serveis bancaris i responsabilitat en la concessió de préstecs.
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RISC MÉS BAIX RISC MÉS ALT

 No podreu sortir anticipadament. 

CARACTERÍSTIQUES DEL COMPTE
A TERMINI

Exemples representatius per al cas que es contracti un 
dipòsit de 10.000,00 €: 

Si en la data de venciment el preu final de 
l'EUROSTOXX50 és superior o igual al preu inicial, 
el client rebria els 10.000 € invertits inicialment, 
més 255 € de l'interès fix, més 100 € de l'interès 
condicionat, obtenint un total de 10.355 €. 
TAE 2,36 % i TIN 2,37 %.

Si en la data de venciment el preu final de 
l'EUROSTOXX50 és estrictament inferior al preu 
de referència, el client rebria els 10.000 € invertits 
inicialment, més 255 € de l'interès fix, obtenint un 
total de 10.255 €. TAE 1,69 % i TIN 1,70 %.

_

_

PRODUCTES ASSOCIATS
A LA IMPOSICIÓ
Per a la formalització d'aquest dipòsit, únicament cal 
disposar d'un compte en euros a Banca March.

Interès fix: 2,55% 

Interès condicionat: 1% 

Preu inicial: cotització de l'índex EUROSTOXX50 
en la data de referència inicial (és a dir, 24/11/2022)

Preu final: cotització de l'índex EUROSTOXX50 
en la data de referència final (és a dir, 24/05/2024)

Import mínim: 10.000 € 

Import màxim: 2.500.000 € 

Termini: 18 mesos

Data de venciment i pagament d'interessos: 

30 de maig del 2024

Disponibilitat: al venciment 

Liquidació d'interessos: al venciment 

Renovació a venciment: no

Dret a cancel·lació anticipada: no 

T.A.E. mínima: 1,69 % (no compleix condicions)

T.A.E. màxima: 2,36 % (sí compleix condicions)

Valor derivat implícit: 0,55 %
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Aquest dipòsit únicament es pot contractar a través de les 
oficines i les condicions que figuren en aquest document són 
vàlides fins al 23.11.2022.

Banca March, S.A., amb domicili social a Av. d'Alexandre 
Rosselló, 8, 07002 Palma de Mallorca (Illes Balears, 
Espanya), inscrita al Registre Mercantil de Balears, foli 16, 
tom 410, llibre 334, full PM- 644, NIF A07004021. Entitat 
de crèdit subjecta a la supervisió del Banc d'Espanya i inscrita 
al Registre administratiu especial amb el número 0061. 

La taxa anual efectiva (TAE) ha estat calculada d'acord amb 
la fórmula que apareix a l'Annex 7 de la Circular 5/2012, de 
27 de juny, del Banc d'Espanya, publicada a la pàgina 48.855 
del BOE número 161, de 6 de juliol del 2012.

En cas de discrepàncies amb el Banc en relació amb 
qualsevol qüestió relacionada amb el dipòsit, el Client podrà 
adreçar les seves queixes o reclamacions al Departament 
d'Atenció al Client de l'Entitat, de conformitat amb la 
normativa aplicable i el Reglament per a la defensa del client 
de Banca March, S.A. i de les entitats que integren el seu 
Grup, amb domicili a l'Avinguda d'Alexandre Rosselló, 8, 
07002 Palma de Mallorca (Illes Balears, Espanya), lloc web

Aquest document és vàlid fins al 23/11/2022.

ALTRA INFORMACIÓ  
http://www.bancamarch.es, adreça electrònica 
atencion_cliente@bancamarch.es, i, si escau, al Defensor del 
Client de l'Entitat, situat a C/ Raimundo Fernández 
Villaverde, 61, 8º dcha., 28003 Madrid, o apartat de correus 
14019, 28080 Madrid, adreça electrònica 
oficina@defensorcliente.es, i posteriorment al Departament 
de Conducta de Mercat i Reclamacions del Banc d'Espanya, 
ubicat a C/ Alcalá, 48, 28014 Madrid, o a través del seu web 
http://www.bde.es.

El contracte se celebrarà en castellà o, si escau, en qualsevol 
de les llengües espanyoles oficials de les respectives 
comunitats autònomes a les quals el Banc presti serveis a 
través de la seva xarxa d'oficines. Les comunicacions 
s'enviaran en la mateixa llengua del contracte.

Aquest document té caràcter merament informatiu i s'estén 
d'acord amb la «Circular 5/2012, de 27 de juny, del Banc 
d'Espanya, a entitats de crèdit i proveïdors de serveis de 
pagament, sobre transparència dels serveis bancaris i 
responsabilitat en la concessió de préstecs», per la qual cosa 
no té caràcter d'oferta vinculant ni compromet de cap 
manera l'entitat, de manera que prevaldran les condicions 
que, si escau, figurin al contracte corresponent.
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Aquesta imposició a termini fix es regirà per les clàusules 
indicades al contracte del compte a termini, llevat de les que 
siguin incompatibles amb les que es detallen seguidament.

Els fons dipositats en aquesta imposició seran reintegrats el 
dia 30 de maig del 2024. En cap cas els dipositants no 
podran disposar dels fons dipositats amb anterioritat a la 
data de reintegrament assenyalada.

En la data de venciment de la imposició, el 30 de maig del 
2024, el Banc abonarà al Client uns interessos l'import dels 
quals estarà determinat pel resultat de l'evolució del 
subjacent (EURO STOXX 50) des de la data de primera 
observació (el 24/11/2022) fins a la data d'última observació 
(24/05/2024), tal com s'indica a continuació:

Si en la data de venciment el preu final de 
l'EUROSTOXX50 és inferior al preu inicial, el client rep 
l'import invertit, més l'interès fix del 2,55 % multiplicat 
per l'import del dipòsit.

_

CONDICIONS APLICABLES

DRET DE DESISTIMENT
En cas que el contracte se celebri a través de tècniques de 
comunicació a distància, el Client té dret a desistir del 
contracte en el termini de 14 dies naturals des del dia de la 
celebració. En cas que no desisteixi en el termini indicat, 
perdrà el dret de desistiment.

Si el Client vol desistir del contracte, cal que es posi en 
contacte amb la seva oficina de Banca March, S.A., on li 
indicaran els passos que ha de seguir per formalitzar el 
desistiment. 

L'oficina podrà cobrar-li la part proporcional dels costos de 
manteniment o administració corresponents al servei de què 
el Client hagi gaudit fins al desistiment, especificats a les 
condicions particulars del producte. Sens perjudici de 
l'anterior, Banca March, S.A. haurà de procedir a l'abonament 
íntegre del capital dipositat, així com a la retrocessió de 
possibles interessos meritats fins a la data al vostre favor. El 
contracte quedarà cancel·lat a tots els efectes.

La determinació del preu inicial i del preu final serà 
realitzada per Banca March, S.A., i en cas que alguna de les 
dates d'observació fos un dia inhàbil s'agafarà el preu oficial 
de tancament del dia hàbil següent.

En cas que es doni algun tipus de discrepància pel que fa al 
preu oficial de tancament de l'índex, les parts acorden que 
s'agafarà com a tal el que aparegui publicat per Reuters. 

La imposició a termini fix no es podrà cancel·lar 
anticipadament ni tampoc renovar o prorrogar, ni tàcitament 
ni expressament, per la qual cosa en la data de venciment 
l'import de la imposició s'abonarà al compte associat.

Si en la data de venciment el preu final de 
l'EUROSTOXX50 és superior o igual al preu inicial, el 
client rep l'import invertit, més l'interès fix del 2,55 %, 
més l'interès condicionat de l'1 %, multiplicats tots dos 
per l'import del dipòsit.

_



SPECIM
EN

Aquesta informació queda disponible a l'enllaç següent: http://www.bancamarch.es/es/documentacion-priips/Inscrita en el R.M. de Balears. F-76. T.410. L-334. H-PM-644 N.I.F. A07004021

Domicili social:
Av. Alexandre Rosselló, 8

07002 Palma de Mallorca

DOCUMENT DE DADES FONAMENTALS

FINALITAT

PRODUCTE

QUÈ ÉS AQUEST PRODUCTE?

Aquest document us proporciona informació fonamental que heu de conèixer sobre aquest producte d'inversió. No es tracta de material 
comercial. És una informació exigida per llei per ajudar-vos a comprendre la naturalesa, els riscos, els costos i els beneficis i pèrdues potencials 
d'aquest producte i a comparar-lo amb altres productes. 

El producte és un producte estructurat constituït per un dipòsit a termini fix amb un rendiment fix i un altre variable que 
es cobrarà o no en funció de l'evolució de l'EUROSTOXX50, ambdós productes a 18 mesos de termini.

NOM DEL PRODUCTE: DIPÒSIT ESTRUCTURAT SOBRE EUROSTOXX50 A 18 MESOS.
IDENTITAT I DADES DE CONTACTE DEL PRODUCTOR: Banca March, S.A. (d'ara endavant, "l'emissor" o "el Banc"), Av. d'Alexandre Rosselló, 
8, 07002 Palma de Mallorca. Si voleu més informació, truqueu al 901 111 000 o visiteu el lloc web de l'emissor: http://www.bancamarch.es
AUTORITAT SUPERVISORA COMPETENT: Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
DATA D'ELABORACIÓ/REVISIÓ DEL DOCUMENT DE DADES FONAMENTALS: 27/10/2022.

DADES DEL PRODUCTE:

SUBJACENT:

TIPUS DE 
PRODUCTE

El producte és un instrument financer vinculat a l'evolució del preu de l'EUROSTOXX50.

Amb la inversió en aquest producte, constituïu un dipòsit en EUR amb venciment a 18 mesos. 
En la data de venciment el client rep l'import invertit (nominal), més un cupó fix del 2,55 %, més un cupó condicionat de l'1 % 
si el preu final de l'EUROSTOXX50 és superior al seu preu inicial

Si en la data de venciment el preu final de l'EUROSTOXX50 és superior o igual al preu de referència, el client rep l'import 
nominal invertit, més el cupó fix del 2,55 %, més el cupó condicionat de l'1 %, multiplicats tots dos pel nominal del dipòsit. 
Si en la data de venciment el preu final de l'EUROSTOXX50 és estrictament inferior al preu de referència, el client rep 
l'import nominal invertit, més el cupó fix del 2,55 %, multiplicat pel nominal del dipòsit.

En la data de venciment es poden produir dues situacions en funció del nivell del preu de referència que s'hagi fixat en la 
data d'inici:

Tinguin prou coneixement i comprensió del producte i els mercats financers, obtinguts a través de l'experiència amb 
productes similars o via assessorament professional. 
Tinguin un horitzó d'inversió fins al 30/05/2024. 
Busquin una rendibilitat no assegurada i dependent de determinats condicionants financers. 
Estiguin disposats a acceptar un nivell de risc per aconseguir una rendibilitat potencial que és consistent amb l'indicador 
resumit de risc indicat a sota i comprenguin que el seu capital i la rendibilitat estan subjectes a la capacitat de l'emissor 
de pagar. 
Acceptin que estan assumint un risc sobre el moviment de l'EUROSTOXX50.

Aquest producte està dirigit a inversors que:

La data de venciment del producte és el 30/05/2024. El producte disposa que, si es produeixen certs esdeveniments 
extraordinaris, el Banc podria posar fi al producte de manera precoç. Aquests esdeveniments estan relacionats 
principalment amb el producte, el Banc i el subjacent. En determinades circumstàncies, el producte pot finalitzar 
automàticament. 

Data d'inici:
Nominal:

Preu inicial:

Cupó Fix:

27/10/2022
10.000 €

Preu de tancament de
l'EUROSTOXX50 el dia 24/11/2022
2,55% 

Data de venciment:
Preu final:

Termini:

Cupó condicionat:

30/05/2024
Preu de tancament de 
l'EUROSTOXX50 el dia 24/05/2024 
18 mesos

1% 

Subjacent:
Preu de referència: 

EUROSTOXX50
Preu inicial

Tipus de subjacent: Renda Variable

OBJECTIUS

INVERSOR 
MINORISTA 
AL QUAL VA 
DIRIGIT

EL TERMINI

-
-
-

-

-

-

-
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QUINS RISCOS CORRO I QUÈ PODRIA OBTENIR A CANVI?
INDICADOR 
DE RISC

1 2 3 4 5 6 7

RISC MÉS BAIX RISC MÉS ALT

! Aquest indicador de risc pressuposa que mantindreu el producte fins a la data de venciment, el 
30/05/2024. No podreu sortir anticipadament.

QUÈ PASSA SI BANCA MARCH S.A. NO POT PAGAR?

ESCENARIS DE 
RENDIBILITAT 

L'indicador resumit de risc és una guia del nivell de risc del producte comparat amb altres productes. Mostra la probabilitat que aquest 
producte produeixi pèrdues de diners com a conseqüència de les fluctuacions dels mercats o a causa del fet que no puguem pagar-vos.

Altres riscos del producte:

Hem classificat aquest producte en la classe de risc 1 en una escala de l'1 al 7, en la qual 1 significa «el risc més baix». 
Aquesta avaluació qualifica la possibilitat de patir pèrdues en rendibilitats futures com a molt baixa i la probabilitat que una mala 
conjuntura de mercat influeixi en la capacitat de Banca March, S.A. de pagar-vos com a molt improbable.  
Si no podem pagar-vos el que se us deu, podríeu perdre tota la inversió. 
Teniu dret a recuperar almenys un 100 % del vostre capital. Qualsevol quantitat per damunt d'aquest import i qualsevol rendiment 
addicional dependran de l'evolució futura del mercat i són incerts. No obstant això, podeu beneficiar-vos d'un règim de protecció del 
consumidor (vegeu la secció «Què passa si no podem pagar-vos»). L'indicador anterior no té en compte aquesta protecció. 

-

Aquest quadre mostra els diners que podríeu rebre al llarg dels propers 18 mesos sota diferents escenaris, assumint que l'import 
nominal sigui de 10.000 EUR. 
Els escenaris presentats il·lustren la rendibilitat que podria tenir la vostra inversió. Podeu comparar-los amb els escenaris d'altres 
productes. Els escenaris presentats són una estimació de la rendibilitat futura basada en dades del passat sobre la variació d'aquesta 
inversió i no constitueixen un indicador exacte. El que rebreu variarà en funció de l'evolució del mercat i del temps que mantingueu la 
inversió o el producte.
L'escenari de tensió mostra el que podríeu rebre en circumstàncies extremes dels mercats, i no té en compte una situació en què no 
puguem pagar-vos. 
Aquest producte no es pot fer efectiu fàcilment, la qual cosa significa que és difícil determinar la quantitat que rebríeu si el veneu abans 
de la data de venciment. No podreu vendre'l anticipadament o, si ho feu, haureu de pagar un cost elevat o podreu patir una pèrdua 
considerable. 
Les pèrdues presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que 
haureu de pagar al vostre assessor o distribuïdor. 
Les xifres no tenen en compte la vostra situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebreu. 

-

En cas que Banca March, S.A. no pogués pagar, el Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit (www.fgd.es) us garanteix la 
restitució de l'import dipositat fins al límit de 100.000 euros per cada dipositant i entitat de crèdit.

-

-

-

-

-

-

Les qualificacions creditícies de l'emissor poden ser reduïdes o retirades en qualsevol moment sense previ avís.
En cas de resolució de l'emissor del producte (procés aplicable quan l'emissor sigui inviable o quan sigui previsible que ho serà en un 
futur proper i per raons d'interès públic i estabilitat financera resulti necessari evitar la seva liquidació concursal), aquest producte es 
podria convertir, en la totalitat o en part, en accions o veure reduït el seu principal i, com a conseqüència, els seus tenidors podrien 
suportar pèrdues en la seva inversió per aquest motiu. 

-
-

-

-
-

El que podeu rebre un cop deduïts els costos
Rendiment mitjà cada any

10.255 €
1,6%

10.255 €
1,6%

10.255 €
1,6%

10.355 €
2,23%

10.253.66 €

10.256.56 €

10.297.32 €

10.345.16 €

El que podeu rebre un cop deduïts els costos
Rendiment mitjà cada any

El que podeu rebre un cop deduïts els costos
Rendiment mitjà cada any

El que podeu rebre un cop deduïts els costos
Rendiment mitjà cada any

ESCENARI 
TENSIÓ

ESCENARI 
DESFAVORABLE

ESCENARI 
MODERAT

ESCENARI 
FAVORABLE 

INVERSIÓ 10.000 € 1 ANY Període 
de manteniment 

recomanat 

18 MESOS Període 
de manteniment 

recomanat 
ESCENARIS
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QUINS SÓN ELS COSTOS?

Costos al llarg del temps:

Composició dels costos:

La reducció del rendiment (RIY) mostra l'impacte que tindran els costos totals que pagueu en el rendiment de la inversió que podeu obtenir. 
Els costos totals tenen en compte els costos únics, corrents i accessoris.

QUANT TEMPS HE DE MANTENIR LA INVERSIÓ, I PUC RETIRAR DINERS DE MANERA ANTICIPADA?
Període de manteniment recomanat: 18 mesos, fins al 30/05/2024 
El període de manteniment recomanat es correspon amb la data de venciment del producte. Tingueu en compte que no està permesa la 
cancel·lació del producte abans de la data de venciment ja que no té liquiditat. 

COM PUC RECLAMAR?
L'inversor pot presentar una reclamació al Departament d'Atenció al Client de Banca March, S.A.:
   Responsable: Sra. María del Mar Mainzer Estarellas - Adreça electrònica: atencion_cliente@bancamarch.es - Domicili: Av. Alexandre   
   Rosselló, 8 (07002 – Palma de Mallorca). Clients de la Comunitat Autònoma de Catalunya: 900 102 132
Igualment, l'inversor es podrà adreçar al Defensor del Client de Banca March, S.A.:
   Responsable: Sr. José Luis Gómez-Dégano y Ceballos-Zúñiga, C/ Raimundo Fernández Villaverde, 61, 8ª Derecha (28003 – Madrid) - 
   Apartat de correus 14019 (28080 – Madrid) - Adreça electrònica: oficina@defensorcliente.es
Al web de Banca March, S.A. (http://www.bancamarch.es/es/atencion-al-cliente.html) l'inversor té a la seva disposició:
   Reglament per a la defensa del client de Banca March, S.A. 
   Full de reclamacions per al client de Banca March, S.A. 

ALTRES DADES D'INTERÈS
Aquest document de dades fonamentals no conté tota la informació relacionada amb aquest producte. Per als termes jurídicament vinculants 
i les condicions finals del producte, comproveu la confirmació de l'operació entre vós i l'entitat. La informació continguda en aquest document 
de dades fonamentals no constitueix una recomanació de compra o venda del producte, i no substitueix l'assessorament que, si us cal, hàgiu 
de procurar en matèria fiscal, legal, financera, reguladora, comptable o de qualsevol altre tipus.

Aquest document és il·lustratiu i pretén exposar el funcionament general del producte representant un exemple d'operació. La vostra 
operació �nal pot diferir pel que fa a costos, escenaris de rendibilitat i pagaments/quantitats rebudes depenent del valor actual i de 
l'import nominal.

Els imports indicats aquí són els costos acumulatius del producte en si corresponents al període de manteniment i estan basats en l'escenari 
moderat presentat en els escenaris de rendibilitat i en el període de manteniment recomanat. Inclouen les possibles penalitzacions per sortida 
anticipada. Les xifres assumeixen que invertireu 10.000 EUR. Les xifres són estimacions, per la qual cosa poden variar en el futur. 

El quadre següent mostra l'impacte corresponent a cada any que poden tenir els diferents tipus de costos en el rendiment de la inversió al 
final del període de manteniment recomanat, així com el significat de les diferents categories de costos.

Signat L'Ordenant,

Data (dd/mm/aaaa): _____ / _____ / __________

Aquest quadre mostra l'efecte sobre el rendiment per any 

Costos totals 
Impacte sobre la reducció del rendiment per any 

77 €
0,48 %

INVERSIÓ 10.000 € AMB SORTIDA AL FINAL DEL PERÍODE
DE MANTENIMENT RECOMANAT 

COSTOS
ÚNICS 

COSTOS
CORRENTS 

Costos d'entrada 

Costos de sortida 

Costos de les operacions de la cartera

Altres costos corrents 

0,48%

0%

0%

0%

Impacte dels costos que pagueu en fer la inversió. L'impacte dels 
costos ja s'inclou en el preu. Aquest és el màxim que pagaríeu, i pot 
ser que hàgiu de pagar menys. Això inclou els costos de distribució 
del producte.

L'impacte dels costos que tindran per a nosaltres la compra i venda 
de les inversions subjacents del producte.
L'impacte dels costos anuals de la gestió de les vostres inversions i 
els costos que es presenten com a costos recurrents. 

L'impacte dels costos de sortida de la inversió al seu venciment.




