PPA MÚTUA DELS ENGINYERS

PLA DE PREVISIÓ ASSEGURAT

Vocació Inversora

Indicador de risc i alertes de liquiditat

El Pla de Previsió Assegurat (PPA) és un
instrument d'estalvi destinat a la jubilació que
permet complementar o convertir-se en
l'alternativa als plans de pensions, amb
l'avantatge diferencial d'anar acumulant un
capital amb una rendibilitat garantida.
El Pla de Previsió Assegurat de La Mútua
garanteix una rendibilitat sempre positiva
trimestralment.
Aquest
sistema
d'estalvi
assegura una rendibilitat de mercat a cada
moment, independentment de l'evolució de les
borses, de manera que es pot evitar patir pel
comportament volàtil dels mercats financers.

PPA MÚTUA DELS ENGINYERS a 30/09/2019
Total patrimoni
Nombre d'assegurats i beneficiaris
Tipus d'interès tècnic vigent (de 01/07/19 a 30/09/19)
Data de constitució 21-11-2003
Comissió de gestió

18.682.616,84 €
464
1,95%
1,00%

El cobrament de la prestació o l'exercici del
dret de rescat només és possible en cas
d'esdeveniment d'alguna de les contingències
o supòsits excepcionals de liquiditat que
regula la normativa de plans i fons de
pensions.

Comportament del Pla - Rendibilitat Anualitzada
2019
3 Anys #
10 Anys #
20 Anys #

0,96%
1,02%
1,61%
--

2018 #
5 Anys #
15 Anys #
D'inici a 30.09.19

0,95%
1,09%
-1,73%

# Rendibilitats calculades fins a final de 2018

Descripció del Pla de Previsió
És una assegurança de vida que cobreix les garanties de jubilació, invalidesa,
defunció i dependència.
En el supòsit de defunció del subscriptor abans que es produeixin les
contingències de jubilació o invalidesa, la Mútua s’obliga a abonar als
beneficiaris un Capital Addicional equivalent al 10% del saldo acumulat. Aquest
Capital tindrà un màxim de 12.000,00 euros si l’assegurat és menor de 55 anys i
de 600,00 euros quan sigui major d’aquesta edat.
Els subscriptors d’aquest producte gaudeixen dels mateixos avantatges fiscals
que els partícips i beneficiaris dels plans de pensions.
Els límits que a continuació es detallen són conjunts amb els plans de pensions.
Les aportacions es podran reduir de la base imposable del contribuent, amb la
quantitat menor dels següents imports:
- El 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques
- 8.000 euros anuals.
Des del dia 1 de gener de l’any 2008 es poden realitzar traspassos de
saldos/drets consolidats entre PPA i Plans de Pensions.
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Informació d'interès pel Mutualista
En compliment del que estableix la Llei 10/2003, de 13 de juny, sobre mutualitats de
previsió social, per a l'atenció i defensa dels mutualistes, la Mútua ha establert els
òrgans següents.
Servei d'Atenció al Mutualista (SAM)
Canalitza les queixes, reclamacions o
incidències; és una via prèvia al Defensor del Mutualista.
sam@mutua-enginyers.com
Via Laietana, 39, 2n - 08003 - Barcelona
Telf.: 900 898 990 / 932 954 300 - Fax: 933 100 638
Defensor del Mutualista
Protegeix d'una manera imparcial i objectiva, els
drets dels mutualistes, assegurats, beneficiaris i drethavents.
Sr. Joan Vallvé Ribera
defensor@mutua-enginyers.com
Via Laietana, 39, 2n - 08003 - Barcelona
Telf.: 935 522 751 - Fax: 933 100 638
ENTITAT ASSEGURADORA
La Mútua dels Enginyers
Mutualitat de Previsió Social del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya
a prima fixa.
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