Fes créixer
els teus estalvis
i aconsegueix
avantatges
fiscals
—
AIELT creixent

Servei d'atenció al client
—
902 344 000
www.catalanaoccident.cat
Aquest fullet té una funció orientativa, per la qual cosa
no es pot considerar en cap cas com a definidor de les
garanties contractades ni dels seus límits.

Què és?

Quines primes puc aportar-hi?

AIELT creixent és la millor
alternativa per aquelles persones
que vulguin estalviar amb total
garantia i seguretat, amb l’avantatge
d’aplicar-se el benefici fiscal reservat
a aquest tipus de producte, pel qual
els rendiments queden exclosos de
tributació.

Producte de prima prevista amb possibilitat d’aportar-hi
primes suplementàries, sempre que no excedeixi per
ambdós conceptes el límit anual permès de 5.000€.

Quins avantatges fiscals té?
Un cop transcorreguts els 5 anys, si el valor acumulat d’un
AIELT es cobra en forma de capital, els rendiments obtinguts
fins aquest moment estaran exempts de tributació.

Rendibilitat garantida
A més de la rendibilitat que es garanteix
cada trimestre, podràs gaudir d’una
rendibilitat creixent en el temps.

Perfil de risc

1/6
Aquest nombre és indicatiu
del risc del producte, essent
1/6 indicatiu de menor risc i
6/6, de major risc.

Disponibilitat
Un cop transcorregut un any, el prenedor podrà disposar
dels diners invertits sense cap penalització.
Podran fer-se traspassos de la pòlissa a partir del dia
següent en què la pòlissa prengui efecte.
Es permeten traspassos entre AIELT* i CIELT** (producte
de característiques similars comercialitzat per bancs).

Amb la garantia i la solvència del
Grup Catalana Occident
Assegurances Catalana Occident pertany al Grup Catalana
Occident, una de les entitats líders del sector assegurador
espanyol i de l’assegurança de crèdit en el món.
Actualment, ocupa la 5a posició en el mercat espanyol
i la 2a a nivell mundial en l’assegurança de crèdit.

* Assegurança individual d’estalvi a llarg termini.
** Compte individual d’estalvi a llarg termini.

