La companyia presenta dos nous plans de pensions amb atractius
incentius

VidaCaixa inicia la campanya de plans de
pensions de final d’any
VidaCaixa inicia la campanya llançant al mercat els nous
PlanCaixa 7 Plus i PlanCaixa Invest 18.
Com a incentiu, els clients que contractin aquests productes
durant el període de campanya podran triar entre obtenir un 7%
TAE abonat en compte corrent o bé efectuar una imposició a
termini fix en un dipòsit a un any, amb un 7% d’interès nominal
anual.
De manera paral·lela, s’ha dissenyat una atractiva oferta
d’incentius promocionals per a clients que duguin a terme
aportacions o traspassos a una àmplia selecció dels plans de la
companyia.

Un any més, VidaCaixa, la companyia gestora de Plans de Pensions de ”la
Caixa”, presenta al mercat els nous productes i incentius promocionals amb
motiu de la campanya comercial de plans de pensions del darrer trimestre de
l’any. Seguint l’estratègia habitual de la companyia, els nous productes i
atractives promocions que la integren s’han definit prenent com a referència les
necessitats i preferències dels clients. La campanya es va iniciar el 5 de
novembre i s’estendrà fins a final d’any.
Concretament, els nous productes llançats en aquesta campanya –el
PlanCaixa 7 Plus i el PlanCaixa Invest 18– són plans que ofereixen una
atractiva rendibilitat garantida, amb diferents terminis i tipus d’inversió.
Després de l’èxit obtingut en les anteriors campanyes, un cop més, VidaCaixa
complementarà l’atractiva rendibilitat garantida1 pels dos plans, oferint un
beneficiós incentiu promocional als clients que els contractin durant el període
de campanya. Concretament, VidaCaixa permet al client triar entre obtenir una
rendibilitat addicional del 7% TAE sobre l’aportació efectuada al pla
abonada directament al seu compte corrent, o bé dur a terme una imposició
en un Dipòsit de ”la Caixa”, que ofereix un interès nominal del 7% anual,
per un import màxim igual al doble de les aportacions que s’hagin efectuat al
PlanCaixa 7 Plus o al PlanCaixa Invest 18.
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Detall dels nous productes en campanya
Amb el llançament d’aquests dos nous plans, VidaCaixa ofereix al client la
possibilitat d’escollir entre dos terminis diferents, garantint-se1 en els dos casos
la revaloració final obtinguda.
PlanCaixa 7 Plus
Contractant aquest nou pla el client obtindrà, el 30.11.14, el 120% de l’import
aportat.

120% de l’import aportat
A 6 anys i 11 mesos (TAE 2,67%)
El PlanCaixa 7 Plus és especialment adequat per als clients que desitgin
assegurar-se la rendibilitat obtinguda de la inversió dels seus estalvis i que es
trobin a prop de la data de la seva jubilació.
PlanCaixa Invest 18
Amb el PlanCaixa Invest 18, el client obtindrà el 140% de l’import aportat el
30.11.18.

140% de l’import aportat
A 10 anys i 11 mesos (TAE 3,13%)
Aquest és un pla de pensions dissenyat per a aquells clients als quals encara
els falten bastants anys per jubilar-se i que desitgen invertir a llarg termini,
coneixent, en el moment de contractar el producte, la rendibilitat final que
obtindran amb aquest.
Incentius de campanya dels nous plans
Amb l’objectiu de complementar la rendibilitat garantida pels dos productes i
incrementar el seu atractiu, tots els clients que contractin qualsevol dels nous
plans durant el període de campanya tindran dret a escollir un dels dos
incentius promocionals oferts per VidaCaixa:
Alternativa 1: 7% TAE de l’aportació efectuada.
•

L’01.04.08 el client rep l’abonament, al seu dipòsit associat, del 7%
TAE de l’aportació efectuada al PlanCaixa 7 Plus o al PlanCaixa
Invest 18, calculat fins al 31.03.08.

•

Exemple: Un client que faci una aportació de 10.000 € a algun dels
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dos plans el 05.11.07, rebrà l’01.04.08 un abonament al seu dipòsit
associat per un import brut de 276,23 €. Si es duu a terme l’aportació
l’últim dia de campanya, l’import brut abonat serà de 170,11 €.
Alternativa 2: Imposició a termini fix al Dipòsit PlanCaixa 7 de ”la
Caixa” amb un 7% d’interès.
•

•

Possibilitat de contractar un dipòsit a termini fix durant un any amb un
7% d’interès nominal anual, per un import màxim igual al doble de
l’import aportat al PlanCaixa 7 Plus o al PlanCaixa Invest 18.
Aquest dipòsit es pot contractar fins al 31.03.08.
Exemple: Un client que ha efectuat una aportació de 10.000 € a
qualsevol dels dos plans i decideix contractar el dipòsit per l’import
màxim de 20.000 €, rebrà al cap d’un any un abonament al seu
dipòsit associat per un import brut total de 1.400 €.

La resta de plans de VidaCaixa també ofereixen atractius incentius
En el marc de la campanya de plans de pensions del 2007, VidaCaixa també
vol aprofitar l’avinentesa per premiar aquells clients que decideixin dur a terme
aportacions o traspassos externs a una àmplia selecció dels plans de pensions
de la companyia, escollits a partir de les seves estratègies d’inversió.
Així, els clients que efectuïn una aportació o traspàs extern a algun dels
plans seleccionats rebran, com a incentiu comercial de campanya, un 2% o un
3% absolut de l’aportació efectuada2 (en funció del pla seleccionat), abonat
directament al seu compte corrent.

Els plans de VidaCaixa: garantia d’excel·lent rendibilitat
Els plans de pensions comercialitzats per VidaCaixa se situen entre els primers
del mercat en termes de rendibilitat oferta. La bona gestió de les seves
inversions suposa que, segons dades recentment publicades per Inverco, el
76% dels plans i del patrimoni total gestionat per la companyia es trobin situats
entre el 1r i el 2n quartils de rendibilitat. A més, en el cas concret dels plans que
inverteixen el 100% en renda variable, el percentatge de plans en aquests
primers quartils puja fins al 90%.
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Els plans de pensions de VidaCaixa són contractables a través d’Internet i
a les més de 5.200 oficines de ”la Caixa”
A través del servei de Línia Oberta Web de ”la Caixa”, els clients poden
contractar els plans de pensions de manera totalment on-line, així com dur a
terme qualsevol tipus de consulta sobre la situació dels seus plans, efectuar
aportacions addicionals i sol·licitar traspassos cap a VidaCaixa de plans de
pensions gestionats per altres entitats.

VidaCaixa, l’entitat gestora de plans de pensions de ”la Caixa”, ocupa la segona posició en el
rànquing del total del sector de plans de pensions i la tercera posició en el rànquing del sistema
individual, amb una quota de mercat de l’11%. A finals de juny, la companyia gestionava un
patrimoni superior als 5.800 milions d’euros corresponents a plans de pensions i EPSV
individuals procedents de més de 800.000 clients individuals.
Addicionalment, VidaCaixa és la companyia líder del mercat espanyol de previsió social
complementària, amb més de 26.700 milions d’euros de recursos gestionats, entre
assegurances de vida i plans de pensions, i una quota de mercat global del 12%. Al seu torn, el
Grup CaiFor, al qual pertany la companyia VidaCaixa, disposa de més de 3 milions de clients
individuals i ha aconseguit un resultat net agregat de 72,7 milions d’euros durant el primer
semestre del 2007, un 17% més que en el mateix període de l’any anterior.

Barcelona, 6 de novembre del 2007

1

Rendibilitat garantida per ”la Caixa”.
Plans bonificats amb un 2%: PlanCaixa 10 Diner, PC Diner, PC 10 Estalvi, PC 10 RF Mixta, PC 10 RV Mixta, PC
Objectiu, PlanCaixa Selecció i PlanCaixa Ambició.
Plans bonificats amb un 3%: PlanCaixa Estalvi, PlanCaixa Renda Fixa Mixta, PlanCaixa 40 Mixt, PlanCaixa Renda
Variable Mixta, PlanCaixa Borsa Euro, PlanCaixa Borsa Internacional i PlanCaixa Borsa Nacional.
2
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