
FUTUR
EXTRA P.I.A.S.

JUBILACIÓ

El complement ideal de la teva jubilació.
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UN PLA QUE PREMIA LA REGULARITAT EN ELS PAGAMENTS
En funció de la durada del contracte i de la permanència de les aportacions, es percebrà, a venciment, un bonus de 
fidelitat que farà encara més atractiva la teva inversió.

EXEMPLE DE BONUS DE FIDELITAT2

•	Edat inici aportacions: 40 anys.

•	Edat inici cobrament renda vitalícia: 65 anys.

•	Aportant 1.800 euros/any.

•	Bonus brut estimat a vencimient de 3.906 €.

Un Pla Individual d’Estalvi Sistemàtic que et permet comptar amb una renda vitalícia1 que complementi la teva pensió 
pública, cosa que es tradueix en una oportunitat única de poder fer realitat, el dia de demà, molts dels teus somnis i 
projectes.

LA INVERSIÓ QUE S’ADAPTA A TU
Futur Extra P.I.A.S. compta amb quatre 
perfils d’inversió; tres d’ells predefinits 
i un de lliure.

Els tres perfils predefinits disposen d’un 
mecanisme automàtic, cicle de vida, que, 
en funció dels anys que faltin fins 
al venciment del contracte, redueix 
gradualment la inversió en renda variable 
amb l’objectiu d’optimitzar el resultat, és a 
dir, consolidar el rendiment aconseguit tot 
reduint el risc de la inversió a mesura que 
avança l’edat del client.

Perfil d’inversor Anys fins al vencimient del pla

40 0

Prudent II

Equilibrat II

Dinàmic II

Renda variable Renda fixa

• Prudent II
• Equilibrat II

• Dinàmic II
• Lliure II

Tots els perfils predefinits compten amb quatre cicles de vida diferents, que varien en funció de la durada del contracte. 
Així doncs, per a cada perfil existeixen cicles de vida de 15, 20, 30 i 40 anys.

Tot això amb l’objectiu d’adequar la inversió als objectius de cada client. El quart perfil, Lliure II, permet triar el 
percentatge d’inversió entre renda variable, renda fixa i actius monetaris, a més de poder-ho canviar un cop l’any de 
forma gratuïta.



AMB LES MILLORS GESTORES DEL MERCAT
Invertir en Futur Extra P.I.A.S. significa tenir al seu abast gestores de fons de primer nivell tant a mercats nacionals com 
internacionals. Entre les gestores on inverteix Futur Extra P.I.A.S. trobem:

(1) Per optar a la presentació en forma de renda vitalícia s’han de complir els següents requisits:
 · La primera aportació haurà de tenir una antiguitat superior a 5 anys en el moment de constituir la renda vitalícia.
 · L’aportació total anual no ha de ser superior a 8.000 € ni el total aportat superior a 240.000 €.
 · Prenedor, assegurador i beneficiari, en cas de vida, han de ser la mateixa persona.
(2) El bonus de fidelitat serà abonat per l’Entitat Asseguradora a venciment del contracte, juntament amb la prestació 
a liquidar l’import de la qual es determinarà en funció de la permanència de cada prima periòdica satisfeta segons 
l’antiguitat de la prima inicial i de la permanència de cada prima satisfeta, calculada en anys i mesos sencers transco-
rreguts, segons es detalla a la taula adjunta.
Antiguitat de la prima inicial en FUTUR EXTRA, PIAS   Percentatge a aplicar sobre cada prima per cada any de permanència                         
                                                                              

                                    

D’aquesta manera, un únic percentatge serà d’aplicació a la totalitat de les primes satisfetes a cada càlcul de bonus.
El bonus de fidelitat s’addicionarà a la presentació per l’Entitat Asseguradora al venciment del contracte.
Quedaran expressament excloses pel càlcul del bonus de fidelitat les quantitats que s’aportin a FUTUR EXTRA, PIAS provi-
nents de la mobilització d’altres PIAS. Tanmateix, el prenedor perdrà el reconeixement del dret al bonus de fidelitat en cas de 
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I DOBLE AVANTATGE FISCAL
1.  En rebre la prestació en forma de renda vitalícia assegurada, i sempre que la primera prima satisfeta tingui 
  una antiguitat superior a 5 anys en el moment de constituir la renda vitalícia, el rendiment generat durant tots 
  els anys de vigència del producte queda exempt de tributació.

2.  Depenent de la teva edat, la renda vitalícia gaudirà d’importants reduccions fiscals. A continuació, es detalla 
  un exemple de la retenció aplicada sobre la renda percebuda. En cas que els rendiments mobiliaris no superin 
  els rendiments generats inferiors a 6.000 €, tributen al 19%, entre 6.000 i 50.000 €, tributen al 21%, i els 
  imports superiors tributaran al 23%.

FLEXIBILITAT, DURADA I LÍMIT D’APORTACIONS
• Aportacions periòdiques a partir de 100 € (mensual, trimestral, semestral o anualment).

• Mínim de les aportacions: 500 € anuals.

• Màxim legal de les aportacions: 8.000 € anuals.

• Duració mínima del pla: 10 anys des de la primera aportació.

• El total aportat per a tots els P.I.A.S. del contribuent no pot ser superior a 240.000 €, independentment dels límits 
d’aportacions realitzades a Plans de Pensions i PPA.

TAMBÉ PODRÀS PERCEBRE LA PRESTACIÓ EN FORMA DE CAPITAL
Sense penalització, tributant al 19% els primers 6.000 €, entre 6.000 i 50.000 € al 21% i els imports superiors al 23%, 
del rendiment generat.

Edat 
(En el moment 

de la contractació)

Part de la renda 
considerada interessos 

(19%, 21% y 23%)

Retenció resultant 
(aplicada sobre la renda total 

cobrada fins a 6.000 €)

Retenció resultant 
(aplicada sobre la renda total cobrada 

entre 6.000 € i 50.000 €)

Retenció resultant 
(aplicada sobre la renda total cobrada 

a partir de 50.000 €)

Fins a 39 anys 40% 7,8% 8,6% 9,4%

De 40 a 49 anys 35% 6,8% 7,5% 8,2%

De 50 a 59 anys 28% 5,5% 6,0% 6,6%

De 60 a 65 anys 24% 4,7% 5,2% 5,6%

De 66 a 70 anys 20% 3,9% 4,3% 4,7%

A partir dels 70 anys 8% 1,6% 1,7% 1,9%

Nota: Segons legislació vigent a setembre del 2016.
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rescat total o mobilització total a un altre PIAS abans del venciment de l’assegurança, i en cas de rescat parcial o mobilització 
parcial en proporció a l’import rescatat o mobilització a un altre PIAS.
FUTUR EXTRA, P.I.A.S. és una assegurança de vida, modalitat Pla Individual d’Estalvi Sistemàtic, que es distribueix a Espanya 
a través del mediador BANCO MEDIOLANUM, S.A. (d’ara endavant, “BANCO MEDIOLANUM)”, amb CIF A58640582, seu 
social al Carrer Roger de Llúria núm. 19, 2a, 46002 València i amb domicili a efectes d’aquest contracte a Barcelona, 
Avinguda Diagonal, 668-670, i inscrit en el Registre Mercantil de València, Tom 10.379, Foli 1, Full V-178506, Inscripció 2a, 
actua com a Operador de Banca-Assegurances Vinculat a l’Entitat Asseguradora MEDIOLANUM INTERNATIONAL LIFE 
DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, Sucursal a Espanya, amb CIF W0071457F i autoritzada amb clau E0141 per la Direc-
ció General d’Assegurances i Fons de Pensions (d’ara endavant, “DGSFP”). BANCO MEDIOLANUM està autoritzat com 
a Operador de Banca-Assegurances Vinculat per la DGSFP i inscrit amb la clau OV0087 en el Registre Administratiu de 
Distribuïdors d’Assegurances i Reassegurances de la DGSFP (http://www.dgsfp.mineco.es/es/Distribuidores/PUI/Paginas/pui.
aspx) i té concertada una Assegurança de Responsabilitat Civil en els termes establerts en la normativa aplicable. Així mateix, 
s’informa que BANCO MEDIOLANUM forma part de Grupo Mediolanum España, la societat matriu MEDIOLANUM S.p.A. 
de la qual posseeix la totalitat del capital de l’Entitat Asseguradora MEDIOLANUM INTERNATIONAL LIFE DESIGNATED 
ACTIVITY COMPANY.
Family Banker® és una marca registrada de Banca Mediolanum S.p.A.

Fins a 14 anys
De 15 a 29 anys
De 30 anys endavant

Per a més informació

Contacta amb el teu Family Banker® / Agent Representant.

Truca al Servei de Banca Telefònica al 902 152 595

Visita la nostra web: www.bancomediolanum.es Banco Mediolanum, S.A. - R.M. de València, T. 10.379, F.1, H. V-178506, 
Inscripció 2ª  N.I.F. A-58.640.582 - Nº 186 del Registre de Bancs i Banquers.


