La rendibilitat de la inversió està garantida per ”la Caixa”

VIDACAIXA LLANÇA EL PLANCAIXA FIDELITAT,
UN PLA DE PENSIONS QUE PREMIA LA
FIDELITAT DELS SEUS CLIENTS
El nou pla de pensions de VidaCaixa garanteix una rendibilitat del
50% del capital aportat al cap de 15 anys i 5 mesos.
Addicionalment, VidaCaixa abonarà en el compte corrent del client
l'1% de les aportacions i traspassos externs realitzats durant els
propers 10 anys a qualsevol pla de pensions individual de
VidaCaixa.
VidaCaixa, companyia líder del sector assegurador de vida i gestora de plans de
pensions, ha llançat al mercat el PlanCaixa Fidelitat, un pla de pensions en el
qual ”la Caixa” garanteix el 31 de desembre de 2019, és a dir, al cap de 15 anys
i 5 mesos, una rendibilitat del 50% de l'aportació realitzada.
A més, VidaCaixa premia els clients del PlanCaixa Fidelitat que realitzin
aportacions i traspassos externs a qualsevol pla de pensions individual de
VidaCaixa, abonant en el seu compte corrent un 1% de les aportacions
realitzades durant els propers 10 anys. L'import que s'abonarà al client tindrà un
màxim anual igual a l'1,5% de l'import aportat inicialment al PlanCaixa Fidelitat.
El PlanCaixa Fidelitat és un pla de pensions molt indicat per a tots aquells
clients que vulguin combinar rendibilitat i seguretat, i especialment per als clients
pròxims a la jubilació que desitgin garantir-se un capital obtenint una excel·lent
rendibilitat financerofiscal.
El producte és contractable en qualsevol de les més de 4.700 oficines de ”la
Caixa”, així com a través d'Internet, a la web de ”la Caixa” (www.lacaixa.es).
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 de vida, amb 15.466 milions
d'euros, i segona en el rànquing de drets consolidats de plans de pensions, amb
7.789 milions d'euros. D'altra banda, els clients del Grup superen els dos milions.
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