PSN PIAS Garantía

PSN PIAS Garantía
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 PIAS Garantía?

Truca'ns sense compromís al:

És un pla d’estalvi a llarg termini dirigit a professionals universitaris que t’ofereix a través d’una prima única
o periòdica, el pagament d’una renda mensual vitalícia amb interès garantit a partir del moment que
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decideixis. O si ho prefereixes, el cobrament del capital acumulat.

Per què contractar aquesta assegurança?
Grans avantatges fiscals en el moment de rebre el capital acumulat al pla, sempre que es compleixin els
següent paràmetres:
Import màxim d'inversió anual 8.000€.
Capital màxim acumulat en el pla 240.000€.
Quedaràs exempt de tributació si recuperes l'assegurança com a renda vitalícia a partir dels 5 anys.
Cobrament a través de renda vitalícia
Cobrament de capital no vinculat a la jubilació (el recuperes jubilat o no).
Amb un tipus d'interès garantit i una revalorització per participació en beneficis.

Què cobreix aquesta assegurança?
Cobertures principals
"Supervivència": Rebràs un capital o una renda vitalícia amb avantatges fiscals.

Cobertures complementàries
Defunció: En cas de defunció abonem als beneficiaris el 105% del valor acumulat a la pòlissa.
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Més informació
Fins quan t'ofereix cobertura?
Fins que tu decideixis.

Com realitzes el pagament de la prima?
A través d'una prima única. Permet realitzar aportacions en un futur.

Com reps o reben els teus familiars les prestacions?
Cobraràs el capital o una renda mensual o vitalícia a partir del moment que decideixis.
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RENTABILIDAD BRUTA ANUAL OBTENIDA* POR PSN PIAS
AÑO

RENTABILIDAD

2010

5,09%*

2011

4,48%

2012

4,46%

2013

5,17%

2014

5%

2015

4,67%

*Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

RENTAS VITALICIAS - TRIBUTACIÓN
EDAD DEL RENTISTA

IMPORTE EXTERNO

Menos de 40 años

60%

Entre 40 y 49 años

65%

Entre 50 y 59 años

72%

Entre 60 y 65 años

76%

Entre 66 y 69 años

80%

Más de 69 años

92%

NOTA: si la renta es vitalicia (a percibir durante toda la vida del beneficiario) el porcentaje de la anualidad exento de tributar dependerá de la edad que se tenga en el momento de empezar a percibirla, según la
siguiente escala.

