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El teu corredor sempre t’informa... Si no et sents segur, busca’ns.

Tomàs, me’n vaig al gimnàs

Assegurances de vida i
hipoteques: no et deixis
coaccionar pel banc
No ens cansem de recordar-ho: els bancs
no et poden obligar a contractar una assegurança de vida vinculada a la teva hipoteca. Ho recull una directiva europea
(2014/17/UE) i ho recollirà la propera Llei
hipotecària espanyola.
El banc et diu: “Contracta amb nosaltres
aquestes assegurances i et reduïm els interessos de la hipoteca”. Mentida! Els productes que ofereixen els bancs solen ser
més cars a canvi de les mateixes prestacions, o fins i tot de menys. I el que és pitjor,
no ofereixen tota la informació necessària
per saber què contractes realment.
Amb la hipoteca no és obligatori contractar una assegurança de vida, ja que la llei
només obliga a subscriure una assegurança de llar amb cobertura d’incendis per
un import de reconstrucció igual a la quantitat que deguis al banc.
L’assegurança de vida és molt recomanable
per afrontar circumstàncies especials (atur,
malaltia) o mort (en aquest cas, la família
quedaria alliberada de la càrrega).

El 1976 Gary Gilmore va robar i assassinar
dues persones als Estats Units. Va ser condemnat a mort davant un escamot d’execució. Abans que el disparessin va dir: Let’s do
it (“fem-ho”).
Una dècada després, Nike no acabava
d’arrencar com a marca esportiva. La seva
agència de publicitat va trobar inspiració en
el comiat d’aquest assassí i va gravar un espot amb un corredor de 80 anys i un afegitó
al final que deia: Just do it (“només fes-ho”).
El lema encara perdura i algunes persones el
recorden quan entren al gimnàs.
De gener a maig, es disparen les cerques a
Google relacionades amb la salut, el fitnes
i la bellesa. Volem complir els propòsits del
nou any i estilitzar-nos per a l’“operació biquini” de Setmana Santa. I ens apuntem al
gimnàs amb aquest objectiu, però... i si et
lesiones pedalant amb bici o amb les peses,
qui se’n fa càrrec?

na ha fallat o no. Perquè si no funcionava
adequadament, és responsabilitat del gimnàs. Quan t’has torçat el turmell perquè has
trepitjat malament, l’error és teu”.
En qualsevol cas, gairebé totes les comunitats autònomes exigeixen una assegurança
de responsabilitat civil (RC) prèvia a la llicència d’obertura del negoci. Per tant, la RC del
gimnàs serà la que assumirà els danys que
es puguin causar a terceres persones.

Si vols cancel·lar les teves assegurances
amb el banc perquè has trobat opcions
millors, has d’enviar un burofax a la companyia d’assegurances i a l’entitat financera
amb un mes d’antelació i subscriure una
altra pòlissa aquell mateix dia.
Així de senzill. Com ja saps, a la nostra corredoria et podem assessorar adequadament.

Per incrementar la tranquil·litat i la seguretat dels que tenen un gimnàs, també se sol
contractar una assegurança de multirisc,
que inclou incendi, despeses de reconstrucció, maquinària, danys per aigua... Així,
la mala sort no s’acarnissa mai en els seus
negocis.
Ja t’has apuntat al gimnàs? Què esperes?
Segons un estudi de la revista Current Biology, anar regularment al gimnàs potencia la
memòria.

La resposta correcta “depèn de si la màqui-
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Lluna de mel o lluna de fel?

Estalviar no és només guardar, sinó saber
gastar
Recomanació

Quant gastaràs en el casament? I si un imprevist et fa, en el pitjor dels casos, cancel·lar la
lluna de mel, quant perds?

1. Pla d’estalvi sistemàtic (PIAS).
El va crear la Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques, i l’objectiu
és oferir un instrument d’estalvi sistemàtic amb unes rendes exemptes de pagar
impostos sempre que es mantingui més
de 5 anys i es percebi en forma de renda vitalícia. Té un límit màxim d’aportació
de 8.000 € anuals i les primes acumulades no poden superar els 240.000 € per
contribuent. Es pot rescatar de manera
total o parcial des del primer moment, tot
i que en aquest cas se’n perd l’exempció
fiscal.

Clau Administrativa:

2. Assegurances individuals d’estalvi
a llarg termini (SIALP).
La Llei 26/2014 va modificar la Llei de
l’IRPF anterior i va crear aquest nou instrument d’estalvi, però en aquest cas
dirigit a petits inversors. L’aportació no
pot superar els 5.000 € anuals, la disposició únicament pot ser en forma de
capital per l’import total del pla, no dis-

Val la pena.

posicions parcials. Aquest producte
garanteix que es rescataran almenys el
85% dels diners invertits. Els rendiments
estan exempts de l’IRPF sempre que no
es rescati abans dels 5 anys.
3. Plans de previsió assegurats (PPA).
Estan regulats per la Llei 46/2002, de
reforma parcial de l’IRPF. Es tracta d’un
contracte d’assegurança que consisteix
en el pagament de capital garantit a la
jubilació. No és rescatable, tret d’atur de
llarga durada o malaltia greu, casos en
què no té penalització.
4. Unit Linked.
Més que un producte d’estalvi és un producte d’inversió, en el qual la persona
prenedora de l’assegurança assumeix
tot el risc de la inversió. No hi ha límits
a les aportacions, sobre les quals es té
disponibilitat total.

Fins que el casament ens separi
A l’americana Quinn Duane la va plantar el
seu xicot unes hores abans de la cerimònia.
No va poder cancel·lar el banquet i va decidir reutilitzar els 35.000 dòlars que costava a
convidar a menjar 90 persones que vivien en
la indigència.
Si hagués contractat una assegurança de
cancel·lació d’esdeveniments podia haver
recuperat els diners . Aquesta assegurança
també preveu una indemnització per fallida
de proveïdors, roba per a la cerimònia, regals,
flors, transports...
Encara no la tens? Jo sí que la vull!

Hi ha altres modalitats d’estalvi, com
les assegurances de capital garantit, les
rendes vitalícies i temporals, les assegurances de rendes... El més important és
que la contractació d’aquestes sigui al
més personalitzada possible, atenent les
veritables necessitats i les circumstàncies i, per a això, el millor és adreçar-se
a persones expertes i professionals com
les que hi ha a la corredoria.
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Pot ser que la jubilació sigui l’edat daurada, viure tranquil·lament sense obligacions, gaudir del dia a dia, no matinar per
anar a treballar. Tanmateix, temem arribar-hi i perdre qualitat de vida, no poder
fer front a despeses inesperades, o fins i
tot a les despeses habituals. Per això, és
molt important començar a estalviar com
més aviat millor.

Sant Valentí no permetrà que et passi això,
però, per si de cas, has de saber que una assegurança de viatges en cobreix l’anul·lació o
la interrupció, l’assistència sanitària en destinació, el retard en vols, les pèrdues d’equipatge, la repatriació i la responsabilitat civil.

