Què és?
És una assegurança de vida i estalvi que
garanteix una rendibilitat per constituir un
capital destinat a la jubilació. A més, aquesta
assegurança permet aconseguir una protecció
integral davant les principals circumstàncies
que volem protegir i tenir cobertes, com la
mort i la invalidesa.

Per a un futur
tranquil

—

Assegurança
pla de previsió
assegurat
creixent

A qui es dirigeix?
L’Assegurança pla de previsió assegurat creixent es
dirigeix a persones que:
• No volen assumir riscos o es troben a prop de la jubilació.
• Tenen la necessitat de reduir la seva càrrega fiscal.

Com puc contractar-la?
Pots començar a gaudir de tots els avantatges que t’ofereix
l’Assegurança pla de previsió assegurat creixent en
contractar-la a través del teu mediador o consultor,
o a qualsevol oficina d’Assegurances Catalana Occident.

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.

Rendibilitat garantida

Quines primes puc aportar-hi?

Quins avantatges fiscals té?

L’Assegurança pla de previsió
assegurat creixent és una opció
destinada a la constitució d’un
capital d’estalvi, mitjançant
aportacions periòdiques i primes
suplementàries, que t’ofereix
una bona rendibilitat de manera
garantida sense assumir cap risc

Pots decidir, en cada moment, l’import de les primes que
vols aportar-hi, la suma total de les quals no podrà superar
el límit màxim anual de 8.000€.*

L’Assegurança pla de previsió assegurat creixent
presenta atractius avantatges fiscals*, segons
la legislació vigent, durant el pagament de les
primes.

en la inversió.
A més de la rendibilitat que es garanteix
cada trimestre, podràs gaudir d’una
rendibilitat creixent al llarg del temps.

Perfil de risc / rendibilitat

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

Alertes de liquiditat
El cobrament de la prestació o l’exercici del dret de
rescat només és possible en cas d’esdeveniment d’algunes
de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat
regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

MÀXIMA FLEXIBILITAT
Tu dissenyes el teu propi pla per a la teva jubilació
En qualsevol moment, podràs augmentar o disminuir
l’import de les primes previstes, variar el seu percentatge
de creixement, modificar la seva freqüència de
pagament, suspendre’l o reprendre’l, i aportar-hi primes
suplementàries.

Quan puc cobrar els diners estalviats?
En cas de:

•
•
•
•

Jubilació.
Incapacitat permanent.
Dependència severa o de gran dependència.
Mort del prenedor (seran els beneficiaris per ell designats
els que tindran dret a cobrar el valor garantit més un capital
addicional per defunció).
• Desocupació de llarga durada.
• Malaltia greu.
• Si el valor acumulat corresponent a primes tingui una
antiguitat superior a 10 anys.

Les primes pagades en aquesta assegurança redueixen la
base imposable de l’IRPF de la manera següent:

• Les primes aportades redueixen la base imposable,
amb un límit del 30% de la suma dels rendiments
nets del treball i activitats econòmiques percebudes
individualment.
• Les aportacions fetes a aquesta assegurança en favor del
teu cònjuge, amb un màxim de 2.500€, també podran
deduir-se de la base imposable del teu IRPF sempre que
els seus rendiments nets del treball i les seves activitats
econòmiques no superin els 8.000€ anuals.

Quines prestacions addicionals ofereix
a les persones amb discapacitat?
Les persones amb un grau de minusvalidesa física o sensorial
d’almenys un 65%, o psíquica, igual o superior al 33%
podran beneficiar-se d’avantatges addicionals en contractar
l’Assegurança pla de previsió assegurat creixent.
Així, el prenedor mateix o bé els seus familiars (fins a tercer
grau inclòs) podran pagar primes a aquesta assegurança
sense que superin en conjunt, anualment, la quantitat de
24.250€.
D’aquesta manera, el prenedor podrà percebre la prestació
per jubilació a partir dels 45 anys d’edat, sempre que no
exerceixi cap activitat laboral.

*S’estableix un límit únic al conjunt d’aportacions al sistema de previsió social
(plans de pensions, Pla de previsió assegurat, mutualitats de previsió social, plans
de previsió social empresarial i assegurances de dependència).

* No es contemplen les especialitats previstes al País Basc i Navarra.

