PENSAR EN EL FUTUR...
L’últim trimestre de l’any és el moment oportú per pensar en l’estalvi per la
jubilació i, a la vegada, per millorar la nostra pròxima declaració de la renta
aprofitant les avantatges fiscals que la Llei de l’IRPF estableix per a la previsió
social.

PREMAAT T’AJUDA!!!!

Tenim una assessora experta del Col·legi
que t’atendrà personalment per ser col·legiat,
encara que no siguis mutualista.

Aprofita i estigues ben assessorat pel futur!
- Si hi esteu interessats poseu-vos en contacte amb
(assegurcoaatt@apatgn.org) per poder concretar reunió amb l’assessor.
- Obert a tot el col·lectiu, i també a familiars i amics.
- Més informació a PREMAAT: Ahora o nunca

el

Col·legi

NOU PRODUCTE DE PREMAAT...

El Plan Profesionaal, ara es pot contractar per mòduls
PREMAAT ha dissenyat per als mutualistes que no utilitzen el Plan
Profesionaal com alternativa al RETA o amb limitació de drets (antic
“suspensió de drets”) que desitgen reactivar el seu estalvi però no
volen estar obligats a una quota determinada.
PREMAAT ha obert la possibilitat de contractar el Plan “per
mòduls”, segons quatre perfils de mutualistes que donen nom a
diferents opcions:
Prudent
Previngut
Previsor
Protegit

solament jubilació
- jubilació
- defunció
- jubilació
- defunció
- incapacitat permanent
- jubilació
- defunció
- incapacitat permanent
- incapacitat temporal per
malaltia o accident

Amb el mòdul “Prudent” es pot tornar a PREMAAT des d’un estalvi de
30€/mes*
Amb aquests mòduls no es pot exercir la professió, sumen al Plan Profesionaal,
per exercir la professió per compte propi necessita el Plan Profesionaal
complet, tal i com el coneixem.
- * A la quota s’afegirà el cost de la cobertura mínima de defunció (un 10% addicional
al fons, amb un mínim de 500 i un màxim de 1.000€).
- Si hi esteu interessats poseu-vos en contacte amb el Col·legi
(assegurcoaatt@apatgn.org) per poder concretar reunió amb l’assessor.
- Obert a tot el col·lectiu, i també a familiars i amics.
- Més informació a PREMAAT: quiero volver a premaat

