Ofereix un interès garantit del 2% , fins al 30 de juny de 2004

VIDACAIXA LLANÇA EL SEU PRIMER
PLA DE PREVISIÓ ASSEGURAT
VidaCaixa, companyia líder del sector assegurador de vida i gestora de plans de
pensions, ha llançat al mercat el seu primer pla de previsió assegurat (P.P.A),
PlanCaixa Assegurat, un producte nou que ofereix un interès garantit del 2%
fins al 30 de juny de 2004. A partir d’aquella data, el tipus d’interès serà igual al
del Deute P úblic, menys un punt per a períodes iguals o inferiors a un any.
El PlanCaixa Assegurat de VidaCaixa admet aportacions úniques, periòdiques i
extraordinàries, i permet que l’assegurat pugui gaudir dels mateixos avantatges
que en els plans de pensions .
També ofereix la possibilitat de recuperar la inversió en el moment de la
jubilació, així com en cas de mort, d’atur de llarga durada o de malaltia greu. En
cas de mort, el valor que percebin els beneficiaris serà igual al valor acumulat de
la inversió, més un capital addicional.
La nova assegurança és molt indicada per a tots aquells clients que vulguin
combinar rendibilitat i seguretat, i –sobretot- per als clients que estiguin a prop
de la jubilació i es vulguin garantir un capital, a més a més d’una excel·lent
rendibilitat financero-fiscal.
VidaCaixa, filial del Grup CaiFor, el hòlding assegurador de “la Caixa” participat
al 50% per “la Caixa” i pel grup belga-holandès Fortis, és la primera entitat del
rànquing del sector assegurador per provisions matemàtiques de vida amb
10.999 milions d’euros, i la segona en el rànquing de drets consolidats de plans
de pensions, amb 6.871 milions d’euros. Per altra banda, els clients del Grup
superen la xifra d’un milió vuit-cents mil, la qual cosa suposa un 13% més que a
l’octubre de 2002.
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