Treballar en PRO de vostè no només és atendre les seves necessitats financeres. És
anar més lluny.
Sabem que això ens obliga a innovar constantment en la nostra oferta de productes i
serveis financers. Per això, avui li volem comunicar que té a la seva disposició:

Plans de pensions
Incentiu econòmic3 del 5% només fins al 31
de desembre 2020
I aquest és només un dels molts avantatges de treballar amb Sabadell Professional,
una entitat especialment sensible als professionals com vostè.
Per aquest motiu, en lloc d’explicar-li aquí tot el que podem fer, preferim començar a
treballar.
Entri a la web o contacti per telèfon amb el seu gestor i identifiqui’s com a membre
del seu Col·legi Professional. Si encara no és client, faci click aquí i des del primer
moment l'ajudarem a prendre les seves millors decisions econòmiques, de la mà d'un
gestor especialitzat.
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A Sabadell Professional volem treballar en PRO de vostè. Per això mantenim
un acord de col·laboració amb el seu Col·legi Professional, per oferir-li unes
condicions avantatjoses en la contractació de productes i serveis financers.

Consulti els indicadors de risc i
les alertes de liquiditat corresponents
als productes promocionats en la
pàgina web següent:
www.bancsabadell.com/pensions.

Plans
de pensions
Una vegada em jubili,
podré mantenir el meu nivell de vida?

El futur planteja tot tipus de preguntes, i quan ens referim a la jubilació, encara més, perquè serà
el moment en què necessitem disposar de tots els diners que hàgim pogut estalviar durant els anys
que hem estat en actiu.
Per això, és molt important que comenci a planificar el seu futur com més aviat millor amb solucions
d’estalvi a llarg termini com els plans de pensions individuals oferts per Banc Sabadell.
• Flexibilitat: li ofereixen una gran flexibilitat a l’hora de fer les aportacions, ja que les pot portar a
terme a partir de 30 euros, i amb una periodicitat mensual, trimestral, semestral i anual. A més a
més, també hi pot fer aportacions extraordinàries sempre que ho vulgui.1
• Àmplia gamma: posem a disposició seva multitud de plans de pensions individuals per tal que pugui
triar el que s’adapti més bé al seu perfil inversor, des del més conservador fins al més arriscat.
• Fiscalitat favorable: es pot beneficiar d’un estalvi fiscal de fins al 45% de les aportacions fetes
anualment.2

I, a més a més, si ara porta el seu pla de pensions individual des d’una altra
entitat, es pot beneficiar d’un incentiu econòmic3 del 5%.
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Pot consultar el document informatiu amb les condicions sobre aquest i
altres incentius econòmics a la seva oficina de Banc Sabadell o al web
www.bancsabadell.com/pensions.

Comenci a planificar el seu futur amb els plans de pensions individuals a
bancsabadell.com o a la seva oficina més pròxima, on un gestor personal
l’ajudarà en tot el que necessiti.

Producte contractable només per residents a Espanya.
Producte no garantit. La rendibilitat dependrà de la rendibilitat de la cartera d’actius de cada fons de pensions.
1. Aportació màxima anual a tots els sistemes de previsió social: 8.000 euros. Sense límit al País Basc.
2. El límit màxim de reducció anual en la base imposable general de l’IRPF per aportacions a sistemes de previsió social (plans de pensions/PPA) és la
menor de les quantitats següents: aportació de 8.000 euros o el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebuts
en l’exercici.
En la normativa foral del País Basc, el límit màxim de reducció anual de la base imposable general en l’IRPF per aportacions individuals és de 5.000 euros
i a Navarra és la menor de les quantitats següents: 3.500 euros o el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebuts
en l’exercici, i per a majors de 50 anys: 6.000 euros o el 50% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebuts en l’exercici.
Les aportacions poden suposar un estalvi fiscal de fins a un 45% en territori comú, de fins a un 49% al País Basc i de fins a un 52% a Navarra.
3. Promoció feta per BanSabadell Pensiones, E.G.F.P., S.A., aplicable a mobilitzacions d’entrada cap a plans de pensions individuals de BanSabadell
Pensiones que compleixin el següent: (i) provinents d’entitats no participades per Banc Sabadell cap a plans de pensions individuals de BanSabadell
Pensiones inclosos en aquesta campanya; (ii) fetes entre l’1/01/2020 i el 31/12/2020; (iii) per un import igual o superior a 4.000 euros per a
totes les opcions i terminis de permanència; (iv) amb un compromís de permanència de 8 anys per a l’import concret del saldo que es fixi en l’acord
de compromís de permanència signat pel partícip, i que, a més a més, s’estableixi un pla d’aportacions periòdiques mensuals per un import igual o
superior a 150 euros/mes, que s’ha de mantenir durant 2 anys ininterrompudament.
Pot consultar el document informatiu amb les condicions sobre aquest i altres incentius econòmics a www.bancsabadell.com/pensions. BS Pla Ètic
i Solidari no s’inclou en la promoció. Producte no garantit. La rendibilitat dependrà de la rendibilitat de la cartera d’actius de cada fons de pensions.
Entitat gestora: BanSabadell Pensiones, E.G.F.P., S.A., amb NIF A-58581331 i domicili social al c. Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid. Inscrita en el
R. M. de Madrid i en el Reg. d’entitats gestores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau G-0085. Entitat dipositària,
entitat promotora i comercialitzadora de plans de pensions: Banco de Sabadell, S.A., amb NIF A08000143 i domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007
Alacant. Inscrita en el R. M. d’Alacant i en el Reg. d’entitats dipositàries de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau D-0016.
El document amb les dades fonamentals per al partícip es troba a disposició del públic a les oficines de Banc Sabadell, així com en la pàgina web del
banc www.bancsabadell.com, apartat “Pensions”.

