Descobreix
el nostre millor regal
Pots beneficiar-te de fins a un 3%* de regal si des de l’1 de novembre fins
al 31 de desembre de 2014, realitzes traspassos als Plans de Pensions i a
l’Universal Pla de Previsió Assegurat de Catalana Occident.
I a més, amb motiu del nostre 150 aniversari, si realitzes un traspàs igual o
superior a 10.000 € també et regalem un “assortiment d’embotits ibèrics”,
i si el traspàs és igual o superior a 25.000 €, una “espatlla ibèrica de gla”.
(Lliurament durant el mes de febrer de 2015).

Criteris
Traspassos d’import igual o superior a 3.000 € i tenir contractades, en el moment del pagament, com a mínim dues
pòlisses/plans d’alguna de les quatre tipologies següents: Pòlissa de Vida Individual amb pagament de prima prevista,
Pla de Pensions amb pagament d’ aportació prevista, Pòlissa de Família-Llar i Pòlissa d’Automòbils contractades amb
Assegurances Catalana Occident, S.A.d’Assegurances i Reassegurances.
La data vinculant serà la de la sol·licitud del traspàs i no la de l’ingrés al Pla o Pòlissa.
No computen els traspassos interns entre Plans del Grup Catalana Occident.
No es reconeixerà el dret a la bonificació si s’efectua el traspàs al Pla de Previsió Assegurat Premium.

Pagament del premi
Els dies 21/01/2016, 19/01/2017 i 18/01/2018 Assegurances Catalana Occident, S.A. d’Assegurances i Reassegurances
ingressarà, al Pla de Pensions o a l’Universal Pla de Previsió Assegurat objecte del traspàs, la bonificació de l’1% de
l’import del traspàs amb un màxim de 1.000 euros per client i data (excepte el traspàs a l’Universal Renda Fixa, Pla de
Pensions que s’abonarà la bonificació del 0,5% de l’import del traspàs amb un màxim de 500 euros per client i data),
subjecte a la retenció aplicable segons la legislació vigent, sempre i quan el pla estigui en vigor i no hagi tingut lloc cap
prestació o traspàs, total o parcial, cap a altres entitats abans de les dates indicades.
Si un cop realitzat el traspàs a Universal, Pla de Pensions o Universal Variable, Pla de Pensions o Catoc Vida, Pla de
Pensions o CO Promoció Conjunta 1, Pla de Pensions o Universal Pla de Previsió Assegurat es traspassen els drets
consolidats a l’Universal Renda Fixa, Pla de Pensions, s’aplicarà la bonificació indicada per aquest pla.
El pagament de cada bonificació, a les dates indicades, quedarà condicionat al compliment dels criteris indicats i
sempre que s’hagi abonat la bonificació de l’anualitat anterior.

Plans de Pensions

El pagament s’efectuarà com una aportació extraordinària feta pel partícip al seu Pla de Pensions. Tindrà la
consideració de rendiment de capital mobiliari subjecte a retenció, aplicable segons la legislació vigent, i s’imputarà els
anys 2016, 2017 i 2018 respectivament.

Universal Pla de Previsió Assegurat

El pagament s’efectuarà com abonament a la pòlissa en concepte d’extra-rendibilitat, pel que no hi ha implicacions
fiscals en el moment del pagament del premi.

* Et regalem fins a un 3% dels traspassos a partir de 3.000 €
efectuats des de l’1 de novembre al 31 de desembre de 2014.
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