Productes d’estalvi i previsió
Novembre i desembre 2010
DIPÒSITS TRADICIONALS
DIPÒSIT CREIXENT A 6 MESOS

DIPÒSIT A 3 MESOS
■
■
■
■

Interès nominal anual: 4,20%.
TAE 4,27%
Liquidació d’interessos al venciment.
Es pot cancel·lar anticipadament, amb un
recàlcul d’interessos a l’1,50%.

■
■
■
■

Interès creixent bimestralment:
3,00%, 4,00% i 5,00%.
TAE 4,07%
Liquidació d’interessos mensual.
Es pot cancel·lar anticipadament, amb una
penalització del 2%.

DIPÒSIT CREIXENT A 18 MESOS
■
■
■
■

Interès: creixent trimestralment: 3,00%, 3,40%, 3,80%, 4,20%, 4,60% i 5,00%.
TAE 4,06%
Liquidació d’interessos trimestral.
Es pot cancel·lar anticipadament, amb recàlcul d’interessos al 0% en el trimestre en què es
produeix la cancel·lació.

DIPÒSITS COMBINATS
DIPÒSIT COMBINAT 75/25

Repartiment de la inversió entre dos productes:

75% en un Dipòsit “SA NOSTRA”
■
■
■
■
■

25% en un Dipòsit estructurat a 5 anys

Dipòsit a 12 mesos.
Interès nominal anual: 4,025%
TAE 4,10%
Liquidació mensual d’interessos.
Imports múltiples de 1.000 euros.

■
■
■
■

Contractable fins al 29/12/2010. Venciment
màxim dia 29/12/2015.
Interès: 4,025%
TAE 4,10%
Liquidació mensual d’interessos.

Import mínim de la inversió 5.000€ . Cada dipòsit es contractarà amb imports múltiples de 1.000 euros. El Dipòsit "SA NOSTRA" es pot
cancel·lar anticipadament sense penalització. El Dipòsit estructurat a 5 anys no es pot cancel·lar anticipadament per part del client però
"SA NOSTRA" es reserva la facultat de fer-ho els dies 29/12/2011, 31/12/2012, 30/12/2013 i 29/12/2014 prèvia notificació anticipada.

PRODUCTES DE PREVISIÓ
PLA DE PENSIONS "SA NOSTRA" ESTABILITAT

Triple avantatge:

■
■
■

Garantia del 100% de l’aportació.
40% de revaloració garantida a 10 anys.
Regal d’un 3% en efectiu sobre el total aportat*.

* Promoció limitada als traspassos de drets consolidats provinents d’una entitat gestora diferent de "SA NOSTRA" o a les noves
aportacions que suposin un increment de posicions en plans de pensions "SA NOSTRA" efectuades al Pla Estabilitat abans del
31/12/2010. Aportació mínima per accedir a la promoció: 2.000€. Retribució subjecta a retenció segons normativa fiscal vigent. Els
doblers es lliuraran en targeta regal sota compromís de permanència de 4 anys.

PLANS DE PENSIONS "SA NOSTRA"
10 euros de regal per cada 1.000 euros aportats
durant tot l’any 2010.
Mínim per accedir a la promoció: 2.000€. Han de representar un
increment de posició en productes de previsió a "SA NOSTRA".
Retribució subjecta a retenció segons fiscalitat vigent. Oferta no
acumulable a altres promocions.

PLANS DE PREVISIÓ ASSEGURATS
Consultau els avantatges dels Plans de
Previsió Assegurats de "SA NOSTRA": els
mateixos avantatges fiscals dels plans de
pensions però amb un interès mínim garantit per
a tota la vida del pla.

Condicions econòmiques vigents en la data impresa. Oferta vàlida fins al 31/12/2010 o quan s’esgoti el cup, sotmès a una limitació de
dotació. Productes exclusius per a nous clients o increments de posicions a “SA NOSTRA”. Els plans de pensions són productes
gestionats per SA NOSTRA Cía. de Seguros de Vida i estan mitjançats per SA NOSTRA Mediación OBV, SL, amb el CIF B-57487159 i
el núm. de registre de la DGS OV-0047. Entitat dipositària: "SA NOSTRA", Caixa de Balears. D’acord amb la Llei 26/2006, de 17 de
juliol, s’ha concertat una assegurança de responsabilitat civil i de caució.

