VidaCaixa reforça la seva oferta en el mercat de les petites i mitjanes
empreses

VIDACAIXA PREVISIÓ SOCIAL LLANÇA AL
MERCAT DUES NOVES ASSEGURANCES DE VIDA I
ACCIDENTS PER A PIMES


Les noves assegurances col·lectives són especialment adequades per
a microempreses, pimes i autònoms.

VidaCaixa Previsió Social, la divisió de VidaCaixa especialitzada en el negoci d’empreses i
institucions, ha llançat al mercat una nova assegurança d’accidents que ofereix un capital als
integrants del col·lectiu assegurat en cas de mort o invalidesa absoluta i permanent causada
per accident.
La nova assegurança “Accidents Col·lectiu” cobreix els assegurats les 24 hores del dia i els
365 dies de l’any, i ofereix, addicionalment a les cobertures esmentades, l’opció de contractar
capitals complementaris per cobrir la defunció i la invalidesa causades per accident de trànsit.
Alhora, VidaCaixa Previsió Social ha iniciat la comercialització del nou “Vida Col·lectiu”, una
assegurança de vida que cobreix la mort i la invalidesa permanent i absoluta, originades per
qualsevol causa, dels integrants del col·lectiu assegurat. A més, es poden subscriure capitals
complementaris opcionals per cobrir els casos de mort o d’invalidesa causades per accident o
per accident de trànsit.
La contractació de qualsevol dels dos nous productes aporta beneficis fiscals a l’entitat
contractant, ja que les primes abonades per l’empresa a favor dels seus treballadors no
cotitzen a la Seguretat Social i són una despesa deduïble de l’Impost de Societats, si es tracta
d’una societat, o de l’Impost sobre la Renda, en el cas dels professionals autònoms que
tributen en règim d’estimació directa. Pel que fa a l’assegurat, les primes corresponents a
l’assegurança d’accidents o de vida col·lectiva suposen un rendiment del treball en espècie.
Aquests dos nous productes s’uneixen al ”VidaCaixa Salut Col·lectiu”, l’assegurança
d’assistència sanitària llançada al mercat el 2004, i complementen així l’oferta de VidaCaixa
Previsió Social en productes especialment concebuts per al segment de petites i mitjanes
empreses. Tots ells poden contractar-se còmodament des de les més de 4.700 oficines que “la
Caixa” té repartides per tot el territori espanyol.
VidaCaixa Previsió Social és la divisió de VidaCaixa especialitzada en el disseny i la
comercialització de productes i serveis relacionats amb la previsió social empresarial. Pertany
al Grup CaiFor i disposa d’un equip compost per 130 professionals que donen servei a més de
750.000 persones assegurades mitjançant els 4.500 clients empresa d’aquesta àrea de negoci.
Actualment, gestiona recursos d’assegurances de vida i plans de pensions col·lectives
superiors als 12.500 milions d’euros.
El Grup CaiFor, participat per “la Caixa” i Fortis, disposa de 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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