Tranquil·litat
per al dia
de demà

—

Assegurança
de vida capital

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?

Rendibilitat garantida

És una assegurança de vida en què,
a més de comptar amb tots els avantatges
que li són pròpies, els teus estalvis
sempre rendiran a mig termini. Decideix
la quantitat que desitges aportar-hi
i comença a gaudir d’una excel·lent
liquiditat.

L’Assegurança de vida capital t’ofereix una
rendibilitat competitiva sense necessitat
de cap risc en la teva elecció.
Perfil de risc / rendibilitat

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

A qui es dirigeix?
Als estalviadors amb un perfil conservador
que volen construir un capital sense risc.

Quines primes puc aportar-hi?
Les que tu decideixis, a partir de 3.000 euros*.
A més, comptes amb la possibilitat d’incloure
primes suplementàries quan vulguis.

Amb tots els avantatges i facilitats
per estalviar
Es tracta d’un producte d’estalvi-inversió d’alta qualitat,
ja que, amb la seva contractació, no només et garantim
el creixement segur dels teus estalvis, sinó que, a més,
gaudiràs de tots els avantatges i cobertures d’una
assegurança de vida:

*Prima mínima inicial.

•

Protegiràs el teu patrimoni individual, familiar
o empresarial.

Quan podré rebre els diners
estalviats?

•

Mantindràs o milloraràs el teu actual nivell de vida
quan arribis a l’edat de jubilació.

Podràs disposar dels teus estalvis a partir
del tercer mes des de la contractació de
l’assegurança.

•

Comprovaràs que es tracta d’una inversió en continu
creixement; el que inverteixis sempre tindrà una
rendibilitat garantida que es revisarà de manera
contínua.

•

Gaudiràs total flexibilitat.

•

Disposaràs, el primer any, d’una rendibilitat garantida
fixa, que s’actualitzarà posteriorment cada tres mesos.

