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PSN A-EPSV Planes de Previsión
Què és PSN A-EPSV Planes de Previsión?

Truca'ns sense compromís al:

És un pla d’estalvi dirigit a la jubilació, amb importants avantatges fiscals, per a professionals universitaris
residents al País Basc.

91 061 67 90

Per què contractar aquesta assegurança?
T'assessorarà un equip d'experts en gestió d'A-EPSV.
Grans rendibilitats en els dos plans.
Grans avantatges fiscals en la deducció de les teves aportacions anuals en l'IRPF.
Entitat dipositària: BBVA.

Què cobreix aquesta assegurança?
Cobertures principals
Jubilació: arribada la data de jubilació t'abonem el capital acumulat fins al moment en el pla contractat.

Cobertures complementàries
Defunció: En cas de defunció abonem als beneficiaris el capital acumulat.

Més informació
Fins quan t'ofereix cobertura?
Fins que tu decideixis.

Com realitzes el pagament de la prima?
Tens dues opcions:
Prima única. Permet realitzar aportacions en un futur.
Primes periòdiques anuals amb possibilitat de fraccionar-les.

Com cobres l'assegurança?
Cobraràs l'import acumulador en el teu pla, a través d'una renda temporal o vitalícia.
Extres

OSASUNRENTA PENSIÓN
Per aquells que no desitgen córrer grans riscos i busquen estabilitat: amb almenys un 75% de renda fixa.

Actualizado 22/10/2018

www.psn.es

Página 1/3

PSN A-EPSV Planes de Previsión
OSASUNBOLSA PENSIÓN
Per aquelles persones que busquen una major rendibilitat a llarg termini: Fins el 100% invertit en Renda Variable
(Borsa).

Actualizado 22/10/2018

www.psn.es

Página 2/3

Rentabilidades
31/03/2016

Acumulada en el año 2016

Último ejercicio cerrado 2015

3 Años (*)

5 Años (*)

10 Años (*)

OSASUNRENTA

1,67%

1,67%

1,43%

3,60%

2,07%

1,58%

OSASUNBOLSA

-2,78%

-2,78%

7,93%

7,06%

3,82%

1,85%

* Rentabilidad media anual sobre el último ejercicio cerrado.
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Datos Morningstar
RATINGS MORNINGSTAR

RANKING EXPANSIÓN

***

46/251

OSASUNRENTA
OSASUNBOLSA

***

9/126

Informes
Informe Anual

Informe Semestral

OSASUNBOLSA****

---

---

OSASUNRENTA***

---

---

Informe Trimestral

Documentos
Folleto

Ficha

OSASUNRENTA

---

---

OSASUNBOLSA

---

---

Reglamento

Comisiones
GESTIÓN

DEPÓSITO

TOTAL

SUSCRIPCIÓN

REEMBOLSO

ÉXITO

OSASUNRENTA

0,70%

---

0,70%

---

---

---

OSASUNBOLSA

0,70%

---

0,70%

---

---

---

