INFORMACIÓ D'INTERÈS

Informació a: 30/06/2017

Des del passat semestre ha deixat de rebre aquesta informació per correu postal. En cas
de voler continuar rebent el llibret semestral per correu postal, preguem que ho comuniqui
al seu assessor als telèfons 932 954 300 / 662 991 085, o bé per correu electrònic
(correu@mutua-enginyers.com). D’altra banda, li informem que pot accedir a la informació
trimestral / semestral a través de la nostra pàgina web (www.mutua-enginyers,com).
Des del segon trimestre de 2016 ha deixat de rebre per correu postal la informació
personalitzada dels seus Plans de Pensions i PPA / PPSE i la té disponible a la pàgina web
(www.mutua-enginyers.com). Pot accedir-hi amb les seves claus des de la pestanya Àrea
Clients, a l’apartat de Documentació / Informació trimestral. Si no disposa de les claus per
accedir a l’Àrea Clients de la web, o bé en cas de voler continuar rebent l’informe trimestral
per correu postal, preguem que ho comuniqui al seu assessor als telèfons 932 954 300 /
662 991 085, o bé per correu electrònic (correu@mutua-enginyers.com).
En data 5 de novembre de 2015, es va publicar en el BOE l’Ordre ECC/2316/2015, relativa a les
obligacions d’informació i classificació de productes financers. En aquest sentit, s’ha modificat a la
informació d’aquest document l’indicador de risc de cadascun dels nostres plans de pensions i
PPA, i s’han incorporat les alertes de liquiditat, per adaptar-la a la normativa vigent.
Els plans de pensions Enginyers Tresor, Enginyers Mixt, Enginyers Borsa, Enginyers Valor5,
Enginyers 2019, Enginyers Fonsgestió i l’Enginyers Hortizó 2018 han vist reduïda la seva
comissió de dipòsit del 0,10% anual al 0,09%. Aquesta modificació va prendre efecte
l’01/01/2017.
La Mútua ha acordat canviar la denominació del pla de pensions “Enginyers Valor 5, PP” pel
d’”Enginyers Prudent, PP” donat que aquesta nova denominació reflecteix amb més exactitud el
tipus de gestió que realitza el fons obert AHORROPENSION 1, FP de CASER PENSIONES on
s’inverteix en l’actualitat.
Amb l’objectiu de reduir les despeses en el PPA i PPSE, específicament la prima vinculada a
l’assegurança de vida corresponent al capital addicional, la junta rectora ha aprovat la reducció
del percentatge a aplicar sobre el saldo per obtenir el capital addicional que forma part de la
garantia en cas de mort. Per aquesta raó, a partir del mes de gener de 2017 el capital addicional
en cas de defunció passa a ser del 1,5% del saldo acumulat(aquest capital addicional està limitat
a un màxim de 12.000 € quan l’assegurat és menor de 55 anys i a 600 € quan és major d’aquesta
edat).
La Mútua ha decidit promoure el nou pla de pensions del sistema individual “Enginyers Accions
Europa, PP”. Es tracta d’un pla de pensions de renda variable gestionat d’acord amb els principis
de la inversió estil valor, que inverteix principalment en companyies cotitzades europees el preu
de mercat de les quals es troba per sota de la seva valoració fonamental a llarg termini.
L’assessorament de les inversions del pla correspon a Magallanes Value Investors S.A., SGIIC. El
pla de pensions s’ha integrat en el Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 9,
FP. Addicionalment, s’ha decidit procedir a la substitució de l’entitat dipositària a favor de
Santander Securities Services, S.A. Aquesta substitució, que suposarà una reducció de la
comissió de dipòsit del 0,10% anual al 0,09%, prendrà efecte un cop s’hagin dut a terme tots els
tràmits legals.
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A partir de l’01/01/2017 es modifiquen les tarifes de la Prestació Vida Temporal de la pòlissa
vinculada al Fons de Pensions Associatiu per adaptar-la a l’entorn actual de tipus d’interès baixos.
Essent aquesta adaptació una exigència normativa per a la Mútua per d’adequar les bases
tècniques de les prestacions a l’actual context de baixos tipus d’interès, tot amb l’objectiu últim
d’assegurar la suficiència tècnica de les quotes per garantir les futures prestacions.
La Mútua ha establert un nou canal d’informació amb els seus partícips i beneficiaris a través del
correu electrònic. En cas de voler rebre informació referent als seus plans de pensions per aquest
canal preguem que ens faciliti una adreça de correu electrònic a correu@mutua-enginyers.com
Defensa dels partícips
La normativa vigent estableix les següents vies per a presentar queixes i reclamacions davant
l’Entitat Gestora, segons es tracti de:
•

Plans de pensions individuals Enginyers Valor 5, Enginyers Fonsgestió, Enginyers 2019,
Enginyers Horitzó 2018 i Enginyers Accions Europa:
L’Entitat Gestora ha de nomenar un Defensor del Partícip el qual ha de ser una persona
experta independent que haurà de decidir sobre les queixes i reclamacions que formulin els
partícips, beneficiaris o els seus drethavents.
Sr. Jacint Tió Bragado
Adreça: C/ Rosalia de Castro, 18 8º 2ª 08025 Barcelona
Adreça electrònica: cintotio@cintotio.com
Tel: 934 355 333

•

Plans de pensions associats Enginyers Tresor, Enginyers Associatiu, Enginyers Mixt i
Enginyers Borsa:
L’Entitat Gestora posa a disposició dels partícips, beneficiaris o els seus drethavents, per a
formular les queixes i reclamacions:
- en primera instància, el Servei d’Atenció al Mutualista:
Adreça: Via Laietana, 39 – 2n 08003 Barcelona
Adreça electrònica: sam@mutua-enginyers.com
Fax: 933 100 638
Tel: 900 898 990 / 932 954 300
- en segona instància, el Defensor del Mutualista:
Sr. Joan Maria Vallvé i Ribera
Adreça: Via Laietana, 39 – 2n 08003 Barcelona
Adreça electrònica: defensor@mutua-enginyers.com
Fax: 933 100 638
Tel: 935 522 751

Per a més informació es pot consultar la pàgina web www.mutua-enginyers.com
Els resultats que es mostren en aquest document són resultats històrics obtinguts pels Plans de
pensions i en cap cas s'han d'entendre com a garantia de rendiments futurs dels mencionats
plans. Per tant, les dades que figuren en aquest informe apareixen a efectes informatius i no
constitueixen una oferta de venda per part de La Mútua dels Enginyers.
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