Jubilació
augmentada

100%

Reducció de les
Aportacions
en l’IRPF

2,10%

Interès Brut Anual
Garantit fins
a Venciment

AVANTATGE FISCAL!
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ASSEGURANÇA DE JUBILACIÓ ESTALVI FISCAL 105

La Mutualitat dels Metges

L’ASSEGURANÇA DE JUBILACIÓ ESTALVI FISCAL 105
és una assegurança que garanteix un interès
brut anual i la màxima desgravació fiscal per a
aportacions úniques.
• 2,10% d’interès brut anual garantit durant tota la
vigència del contracte.
• Possibilitat de cobrar en forma de capital o de renda
amb un creixement anual d’aquesta.
• Gran avantatge fiscal: reducció de fins al 100% de
les aportacions en l’IRPF.
• Si a més utilitzes Mutual Mèdica com a alternativa al
RETA, disposes aproximadament de fins a 14.600 € més
de deducció com a despesa de l’activitat. Si tributes en
alguna hisenda foral, consulta el teu límit.

Exemple: capitals garantits als 70 anys.

Aportació única de

Edat

2.000 €

5.000 €

8.000 €

35

3.387,98 €

8.469,97 €

13.551,95 €

45

2.894,58 €

7.236,47 €

11.578,35 €

55

2.474,44 €

6.186,11 €

9.897,77 €

Aquests capitals estan calculats amb un interès brut anual garantit del
2,10%, vàlid per a aportacions úniques efectuades fins al 31/12/2019 o
fins a exhaurir l’emissió.
Complint amb la normativa relativa a “Obligacions d’Informació i
Classificació de Productes Financers”, et mostrem els indicadors de risc i
liquiditat d’aquesta assegurança:
Indicador de risc
1

Indicador de liquiditat

El cobrament de la prestació o l’exercici
del dret de rescat només són possibles
en cas de produir-se alguna de les
contingències o supòsits excepcionals
de liquiditat regulats en la normativa de
plans i fons de pensions.

Menor risc
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2
3
4
5

6

Major risc

Calcula ara la teva jubilació a www.jubilaciondelmedico.com
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