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Fins al 31/12/2019
* Interès anual un cop
descomptades la comissió
i les despeses de gestió.
Oferta vàlida únicament
per a aportacions
procedents de productes
d’estalvi/inversió que
no siguin del Grup
La Mútua dels Enginyers,
ni estiguin intermediats
pel Grup La Mútua dels
Enginyers.
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1/6
Aquest número és indicatiu del risc
del producte, sent 1/6 indicatiu de
menor risc i 6/6 de major risc.

El reembossament, el rescat
o la devolució anticipada
d’una part o de tot el
principal invertit estan
subjectes a comissions o
penalitzacions

AVANTATGES PER ALS TEUS ESTALVIS
El Grup La Mútua dels Enginyers presenta en exclusiva per als seus
mutualistes FLEXIPLUS+, una assegurança de vida-estalvi amb
l’objectiu d’anar consolidant un estalvi a mig-llarg termini.
• Seguretat: el 100 % de les primes efectivament satisfetes estan
garantides amb un tipus d'interès variable revisable semestralment.
• Liquiditat: es permeten rescats parcials o totals des del primer dia.
Transcorreguda la primera anualitat no hi haurà penalització.
• Cobertura addicional: inclou una assegurança de defunció que
proporciona un 1 %** addicional a l’estalvi acumulat.
• Flexibilitat: possibilitat de primes periòdiques a partir de 50 euros
mensuals o primes extraordinàries a partir de 600 euros.
** Fins a 3.000 € per a menors de 65 anys i fins a 600 € per a persones de 65 o més anys.

AVANTATGES FISCALS

Amb FLEXIPLUS+ a l’IRPF únicament tributaràs per rendiments
de capital mobiliari en cas de rescat parcial o total.

FLEXIPLUS+ és una assegurança de vida-estalvi de CNP Partners de Seguros y Reaseguros, S.A., companyia asseguradora a Espanya del grup CNP
Assurances, capdavanter europeu en assegurances de vida, amb una qualificació creditícia de Standard & Poor’s d’A (desembre 2018).

932 954 300
Aquesta assegurança està intermediada per Serpreco, Corredoria d’Assegurances, SA, corredoria vinculada a la Mútua dels Enginyers, amb domicili a Via Laietana,
39, 2n, de Barcelona i amb CIF: A-58852518. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 10882, llibre 9822, foli 1, full 127830. Assegurances de responsabilitat
civil i de caució concertades. Inscrita amb el número J00609 al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i dels seus
Alts Càrrecs, d’acord amb la Llei 26/2006.

Documentació informativa no vinculant per a l’entitat asseguradora, sense valor ni efectes contractuals. Per a més informació sobre
condicions, límits i exclusions, consulta les condicions generals i especials del producte que et facilitarà el teu mediador d’assegurances.

Inversions Socialment Responsables (ISR)
Adherits als principis de l’ONU

Via Laietana, 39, 2n 08003 Barcelona
Tel. 93 295 43 00 - 662 991 085 Fax 93 310 06 38
correu@mutua-enginyers.com
www.mutua-enginyers.com
Demarcació de Girona
Narcís Blanch, 39, baixos 17003 Girona
Tel. 972 228 789
girona@mutua-enginyers.com

Demarcació de Catalunya Central
Pompeu Fabra, 13, 2n 4a 08242 Manresa
Tel. 933 192 204
manresa@mutua-enginyers.com

Demarcació de Lleida
Ramón y Cajal, 4 25003 Lleida
Tel. 973 283 737
lleida@mutua-enginyers.com

Delegació de la Comunitat Valenciana
Av. de Francia, 55 46023 València
Tel. 963 319 983
valencia@mutua-ingenieros.com

Demarcació de Tarragona
Mare de Déu del Claustre, s/n 43003 Tarragona
Tel. 977 245 888
tarragona@mutua-enginyers.com

Aragó - La Rioja
Tel. 662 991 085 - 932 954 300
zaragoza@mutua-ingenieros.com
www.mutua-ingenieros.com

