Regala-te’l

Benvolgut client,
Aprofita aquesta oportunitat i beneficia’t de fins a un 3% de regal si, des de l’1 de octubre al 31 de desembre
de 2017, realitzes aportacions i/o traspassos des d’una altra entitat als nostres plans de pensions o a
l’Universal pla de previsió assegurat per un import igual o superior a 2.500€ i, en el moment del pagament
de la bonificació, tens contractat el producte Compte client o, quan no se’n tingui, almenys dues pòlisses/
plans, en vigor i al corrent de pagament, de les quatre tipologies següents: Pòlissa de vida individual amb
pagament de prima prevista; Pla de pensions amb pagament d’aportació prevista; Pòlissa de famíliallar, o Pòlissa d’automòbil.
Per optar al 3% de premi, el client ha d’haver abonat en els últims dotze mesos una aportació prevista, en
productes de previsió en campanya, d’un mínim de 1.200 €. En cas de no complir aquest requisit, el premi
serà del 2%.
La nostra excel·lent gestió està avalada per la rendibilitat obtinguda pel nostre Universal pla de pensions
(renda fixa mixta), que, des de desembre de 1988, registra una TAE del 5,66%* (rendibilitats passades no
garanteixen rendibilitats futures).
Si vols consultar les bases de la campanya, accedeix al nostre web o posa’t en contacte amb nosaltres i
t’explicarem en detall en què consisteix la promoció, a més d’ajudar-te a realitzar els tràmits necessaris.
Cordialment,

Joan Suriol i Bofill
Agent d'assegurances exclusiu
joan@suriol.cat
Manel Farrés, 69
08173, Sant Cugat del Vallès
T +34 936 750 626 - M +34 617 454 649

* Dades a dia 30 de juny de 2017.
Assegurances Catalana Occident, SA, d’Assegurances i Reassegurances (entitat gestora i asseguradora). BBVA, SA (entitat dipositària).
En total compliment amb la LSSI, t’informem de que, si no desitges rebre més comunicacions comercials, pots notificar-ho enviant un correu a l’adreça electrònica lopd@catalanaoccidente.com.

