PSN MAS

PSN MAS
Alerta sobre liquiditat del producte.
El capital garantit només és a venciment, i la mobilització o l’exercici del dret de rescat implica una penalització que pot provocar pèrdues.
El reemborsament, rescat o devolució anticipada d’una part o de tot el principal invertit estan subjectes a comissions o penalitzacions.

Què és PSN MAS?

Truca'ns sense compromís al:

És un pla d’estalvi dirigit a professionals universitaris. Garanteix, a través d’una prima única o periòdica, un
capital més una aportació en beneficis del 90% que excedeixin del tipus d’interès tècnic garantit.

91 061 67 90

Per què contractar aquesta assegurança?
T'ofereix la possibilitat de rescat, reducció i bestreta.
Pots realitzar aportacions extraordinàries coincidint amb el venciment anual de la pòlissa.
En cas de defunció, abonarem les primes netes pagades al beneficiari més la participació en beneficis,
amb o sense capitalització, segons triïs.
Alta rendibilitat acumulada els 5 últims anys.

Què cobreix aquesta assegurança?
Cobertures principals
"Supervivència": En la data pactada en el contracte t'abonarem el capital contractat més una participació
en beneficis acumulada en la pòlissa fins aquell al moment.
Defunció: Abonarem les primes netes pagades fins al moment al beneficiari (sense capitalització) o les
primes pagades revaloritzades al tipus d'interès tècnic establert (amb capitalització).

Cobertures complementàries
Invalidesa absoluta i permanent: No hauràs de pagar la resta de les primes.
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Més informació
Fins quan t'ofereix cobertura?
Fins la data pactada al contracte.

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

Com cobraràs l'assegurança?
Finalitzada l'assegurança cobres el capital acumulat fins aquest moment a la pòlissa, format pel capital
inicial garantit més els diferents suplements generats amb la participació en beneficis generats a través
dels anys de la vigència de la pòlissa.

