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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.

Definició i característiques
L’Assegurança PIES és un pla que et
permetrà construir un estalvi a mig
o llarg termini. A més, si el perceps
en forma de renda vitalícia, gaudiràs
d’exclusius avantatges fiscals.
Segons el teu perfil inversor, podràs
canalitzar els teus estalvis en una d’aquestes
dues modalitats:

• Assegurança PIES garantit creixent:
opció destinada a la constitució d’un
capital d’estalvi mitjançant aportacions
periòdiques i primes suplementàries.
Podràs obtenir una bona rendibilitat de
manera garantida i sense assumir cap
risc en la inversió.

Perfil de risc

1/6
Aquest nombre és l’indicatiu
del risc del producte, on 1/6 és
l’indicatiu de menys risc i 6/6,
de més risc.

• Assegurança PIES inversió:
opció destinada a la constitució d’un
capital d’estalvi mitjançant aportacions
periòdiques i primes suplementàries. El
teu estalvi evolucionarà en funció d’un
fons intern i es caracteritzarà per la cerca
de la màxima rendibilitat amb la menor
assumpció de risc possible.

Amb tots els avantatges i les facilitats
per estalviar
Excel•lents avantatges fiscals
Si les aportacions no superen els 8.000€ anuals ni els
240.000€ durant tota la vida del contracte, i, a més, en el
moment de la prestació, l’assegurança té una antiguitat
mínima de 5 anys i es percep en forma de renda vitalícia,
l’estalvi generat estarà exempt de tributació i les rendes
derivades rebran un tractament fiscal avantatjós.
Flexibilitat
Es podrà modificar l’import i la freqüència de pagament
de les primes, previstes i suplementàries, durant tota la
vigència de la pòlissa, i, a més, es podran fer traspassos
entre els dos productes, PIES garantit creixent i PIES
inversió, sense cap cost i sense pèrdua dels beneficis
fiscals acumulats.
Liquiditat del producte
Si es rescata abans de generar la renda vitalícia, es perden
els avantatges fiscals i tributarà com a rendiment del capital
mobiliari.
Un cop transcorregut un any, es podrà disposar dels diners
acumulats sense cap penalització.

