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La solució òptima per als seus estalvis
El Pla de Pensions Individual és un producte financer en format assegurança creat amb l’objectiu de 
proporcionar una prestació complementària per a la seva jubilació.

En l’entorn actual, cada vegada és més important complementar la prestació pública del sistema de pensions 
amb un pla de pensions individual que garanteixi una jubilació digna amb un nivell de renda acceptable.

Com més aviat comenci a fer aportacions a un bon pla de pensions, més gran serà el capital al venciment 
del contracte.

Atesa l’entrada en vigor de la llei de l’IRPF a Andorra, el pla de pensions li ofereix l’oportunitat de reduir la 
tributació anual fins a 500 €.

Andbank li proposa un pla de pensions gestionat per un equip de professionals qualificats i amb gran 
experiència que buscarà les millors inversions per a la seva jubilació.

Avantatges

•	 Fins a 500 € anuals de deducció en la declaració de l’IRPF.

•	 Exempció dels primers 24.000 € en el moment del rescat, els quals, sumats a la renda 
que estigui obtenint en aquell moment, tributaran com a renda del treball.

Avantatges fiscals

•	Un pla que s’adapta a les necessitats de cada moment de la seva vida

•	Vostè podrà aportar la quantitat que desitgi al pla, sense necessitat d’aportar una 
quantitat mínima.

Flexibilitat en les aportacions

•	0,5 % - Comissió de gestió del fons dedicat

•	0,2 % - Cost d’administració d’Andbank Assegurances

•	0,3 % - Comissió de custòdia Andbank

Cost baix de contractació i manteniment

Aquest pla d’estalvi está suportat pel Fons Balanced de perfil equilibrat

Un pla per sumar 
tranquil·litat al seu 
futur
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Perfil Equilibrat – Fons Balanced 
L’objectiu del fons és fer créixer el capital a llarg termini mitjançant la inversió en accions d’empreses globals 
i en renda fixa Investment Grade. El fons podria invertir entre un 30 % i un 80 % del patrimoni en actius de 
renda variable.

Caiguda màxima

5% - 15%
Volatilitat esperada 

6% 50%
en actius d’estalvi

50%
en actius de risc

ISIN FONS Rendibilitat a 3 anys*

LU1171801233 Perfil Equilibrat 18,87%

*Rendibilitats netes (període 31/12/2018 a 31/12/2021. Les rendibilitats passades no presuposen les rendibilitats 
futures. 

Font : Andbank Asset Management.

Simulació orientativa per al perfil equilibrat, suposant una rendibilitat del 3 % anual, en lloc del 6,29% de 
rendibilitat neta dels últims 3 anys: Comparació de rendiments entre una inversió simple de 4.500 € amb el 
Rendiment indicat (3 % anual) i el mateix import incorporant-hi els 450 € d'estalvi fiscal anual (10 % de les 
aportacions realitzades amb un màxim de 5.000 € d’inversió anual) aconseguits gràcies al Pla de Pensions 
individual d'Andbank Assegurances.
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Reinversió 4.500 € anuals +3 % d'interès

124.544 €
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Amb la reinversió de 450 € anuals de la deducció al 3 %

136.999 €

En el cas que el client triï la reinversió dels 450 € deduïbles de la tributació de l’IRPF en el mateix pla 
de pensions podria obtenir una rendibilitat addicional de 12.455€, aproximadament un 10 %.

Producte amb liquiditat reduïda
Regulat per la Llei 5/2014 de l’impost sobre la renda de les persones físiques, únicament es poden fer rescats 
en els casos següents:

•	Desocupació del partícip per un període superior a 24 mesos.

•	Situacions de malaltia greu (baixa laboral superior a 12 mesos).

•	Trasllat de la residència fiscal del partícip fora del territori andorrà.

El Pla de Pensions 
Individual és un producte 
financer dirigit als 
residents d’Andorra.

Un pla per sumar 
tranquil·litat al seu 
futur



Per a més informació

andbank.assegurances@andbank.com 

(+376) 881 965

Avís legal

Aquest document no es pot considerar en cap cas una oferta o una proposta de contractació. Tota la informació que figura aquí és de caràcter general, 
i no es pot considerar l’únic factor rellevant de decisió per a la contractació.

En aquest document no s’analitzen altres factors determinants per valorar correctament la decisió de contractació; el prenedor o la persona que vol 
contractar és responsable de buscar i obtenir la informació o l’assessorament necessari. ANDORRA ASSEGURANCES AGRÍCOL REIG, S.A.U. (en endavant, 
«ANDBANK ASSEGURANCES») declina qualsevol responsabilitat sobre l’exactitud d’aquest document i sobre la conveniència de la seva contractació, 
així com sobre els possibles errors i omissions que puguin incórrer en la seva elaboració. ANDBANK ASSEGURANCES es reserva el dret a modificar 
totalment o parcialment el contingut d’aquest document en qualsevol moment. ANDBANK ASSEGURANCES es reserva el dret de sol·licitar informació 
complementària.


