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El 31.07.08, el client obtindrà una rendibilitat del 3,25% TAE
sobre l’aportació efectuada

VIDACAIXA LLANÇA EL NOU
PLANCAIXA FUTUR 18


És un producte especialment interessant per als clients que desitgin
invertir prioritzant la minimització del risc, però alhora vulguin obtenir
una rendibilitat superior a la dels plans de pensions monetaris.

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 Futur 18, que ofereix, el 31 de juliol de 2008, un
rendiment garantit1 del 3,25% TAE sobre el capital aportat pels clients que el
contractin. La comercialització del PlanCaixa Futur 18 finalitza el 30 de juny de 2007.
Aquest nou pla de pensions és especialment interessant per a aquells clients que,
tenint molt a prop la seva data de jubilació, desitgin invertir els seus diners prioritzant la
minimització del risc associat, però alhora vulguin obtenir una rendibilitat superior a la
que actualment proporcionen els plans de pensions monetaris.
Així mateix, i davant els últims moviments en els mercats de valors, aquest pla és
especialment indicat per a aquells clients que tenen plans de pensions que inverteixen
en borsa i desitgin consolidar els beneficis aconseguits.
El nou PlanCaixa Futur 18 es pot contractar en qualsevol de les més de 5.200
oficines que ”la Caixa” té distribuïdes arreu de la geografia espanyola i, a partir del 21
de maig, també a Internet a través de la pàgina web de ”la Caixa”: www.lacaixa.es.
VidaCaixa és la companyia líder del mercat de la Previsió Social Complementària a
Espanya, amb un volum de recursos gestionats en plans de pensions i assegurances
de vida superior als 26.700 milions d’euros. Així mateix, el Grup CaiFor, participat per
”la Caixa” i Fortis, i integrat per les societats VidaCaixa i SegurCaixa, disposa de més
de 2,9 milions de clients individuals i 16.000 clients corporatius, i va obtenir un resultat
net de 29,4 milions d’euros en el primer trimestre del 2007.

Barcelona, 17 de maig de 2007
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Rendibilitat garantida per ”la Caixa”.

