VidaCaixa llança el PlanCaixa Invest 10, un nou pla de pensions
garantit

EL PLA GARANTITZA UN 110% DE
L’APORTACIÓ EL FEBRER DE 2012, MÉS UN 4%
ABONAT EN COMPTE CORRENT


El nou pla de pensions de VidaCaixa garanteix el 28 de febrer de 2012
un 110% de la aportació realitzada.



Com a incentiu, si el producte es contracta abans del 6 de juny, l’1 de
setembre del 2005 VidaCaixa abonarà al compte corrent del client el
4% de l’aportació realitzada.

VidaCaixa, la societat filial del Grup CaiFor dedicada a la comercialització
d’assegurances de vida i gestora de plans de pensions, inicia la comercialització del
nou pla de pensions PlanCaixa Invest 10, que ofereix, per al 28 de febrer del 2012, un
rendiment garantit del 10% sobre el capital aportat pels clients que el contractin.
VidaCaixa vol incentivar la contractació d’aquest producte oferint un complement a la
rendibilitat global obtinguda pel client. L’incentiu consisteix en un interès del 4% sobre
l’aportació inicial, si aquesta es realitza abans del 6 de juny, o del 2% si s’efectua entre
aquesta data i el 17 de juliol. Les mobilitzacions de fons des d’altres gestores al
PlanCaixa Invest 10 rebran un 4% d’interès. En tots els casos, aquest import s’abonarà
al dipòsit associat del client el dia 1 de setembre d’enguany.
Es tracta d’un pla de pensions especialment interessant per als clients que vulguin
invertir els seus diners prioritzant la minimització del risc associat, a més de l’obtenció
d’un bon rendiment financer i fiscal. Amb el nou PlanCaixa Invest 10, el client
s’assegura avui l’import que rebrà en el termini establert, sense incerteses ni
preocupacions relatives a l’evolució dels mercats financers, alhora que es beneficia de
les millors condicions fiscals.
El nou PlanCaixa Invest 10 es pot contractar en qualsevol de les més de 4.700
oficines que “la Caixa” té distribuïdes per tota la geografia espanyola o a Internet,
mitjançant la pàgina web de “la Caixa” www.lacaixa.es.
VidaCaixa és la companyia líder del mercat de la Previsió Social a Espanya, amb uns
recursos gestionats en plans de pensions i assegurances de vida superiors als 24.500
milions d’euros. Por la seva banda, el Grup CaiFor, participat per “la Caixa” i Fortis,
compta amb més de 2,4 milions de clients individuals i ha obtingut un resultat net
agregat de 26 milions d’euros el primer trimestre del 2005, un 15% més que en el
mateix període de l’any anterior.
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