Nous PlanCaixa Selecció i PlanCaixa Eurostoxx50

VIDACAIXA AMPLIA LA SEVA OFERTA AMB DOS
INNOVADORS PLANS DE PENSIONS QUE
INVERTEIXEN EN RENDA VARIABLE


El PlanCaixa Selecció distribueix el seu patrimoni en sis fons d'inversió
gestionats per les gestores més prestigioses d'Europa.



El nou PlanCaixa Eurostoxx50 segueix una política d'indexació a l'índex
borsari de referència en els mercats de capitals europeus.

VidaCaixa, companyia líder del sector assegurador de vida i gestora de plans de
pensions, llança al mercat els nous PlanCaixa Selecció i PlanCaixa
Eurostoxx50, dos innovadors plans de pensions que segueixen una estratègia
d'inversió centrada en els valors que cotitzen en els mercats de capitals
europeus. Tots dos plans ofereixen al client l'oportunitat d'invertir en renda
variable mitjançant la contractació d'aportacions periòdiques o úniques i aprofitar
les possibles revaloritzacions futures dels mercats borsaris.
•

PlanCaixa Selecció, un pla de pensions compost pels millors fons
d'inversió d'Europa.

El PlanCaixa Selecció és un pla de pensions que inverteix en sis fons
d'inversió gestionats per cinc de les millors gestores del mercat
internacional: Fidelity Investments, Goldman Sachs, HSBC, Barclays i
JP Morgan Fleming. Tots aquests fons són gestionats per equips de
reconegut prestigi que mantenen una política d'inversió basada en la gestió
activa i la creació de valor, i en els darrers anys han obtingut rendibilitats
superiors a les mitjanes de referència del mercat.
Mitjançant el PlanCaixa Selecció, aquells clients de ”la Caixa” que desitgin
invertir els seus estalvis en els mercats borsaris europeus poden gaudir
d'una gestió d'alt valor afegit mitjançant l'accés a fons d'inversió adreçats a
clients institucionals.
•

PlanCaixa Eurostoxx50, rendibilitat lligada a l'evolució de l'índex
borsari europeu de referència.

D'altra banda, el nou PlanCaixa Eurostoxx50 és un pla de pensions de
renda variable que manté una estratègia d'inversió passiva basada en el
seguiment de l'índex borsari Eurostoxx50 i ofereix al client una rendibilitat
lligada a la seva evolució.

Aquest pla de pensions permet als clients que desitgin destinar un capital al
mercat de renda variable, invertir en les principals companyies europees
segons la composició de l'índex Eurostoxx50, i poder obtenir en tot moment
un seguiment de la rendibilitat i composició del pla.
Amb aquests dos plans, l'oferta de plans de pensions individuals de VidaCaixa
puja a més de 30, sent una de les més àmplies del mercat, la qual cosa permet a
la gestora donar resposta a totes les diferents necessitats i perfils d'inversió dels
clients. Al tancament del 2003, VidaCaixa va ser novament l'única gestora entre
les quatre primeres que va incrementar quota de mercat en aquest negoci, en el
qual gestiona 3.197 milions d'euros.
Els clients poden contractar les seves aportacions úniques o periòdiques al
PlanCaixa Selecció i al PlanCaixa Eurostoxx50 còmodament des d'Internet a
través de la web de ”la Caixa”, www.lacaixa.es, o bé a les més de 4.600 oficines
de l'entitat.
VidaCaixa, filial del Grup CaiFor, holding assegurador de ”la Caixa”, participat al
50% per ”la Caixa” i el grup belgaholandès Fortis, és la primera entitat del
rànquing del sector assegurador per provisions matemàtiques de vida de l'any
2003, amb 12.306 milions d'euros, i la segona en el rànquing de drets
consolidats de plans de pensions, amb 7.602 milions d'euros. D'altra banda, els
clients del Grup superen la xifra dels dos milions.
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