
 

1/3 

 

 

ANNEX: CONDICIONS INCENTIUS CAMPANYA PLANS DE PENSIONS, PLANS DE PREVISIÓ SOCIAL INDIVIDUAL I 
PLANS DE PREVISIÓ ASSEGURATS 2018 
 
1. Durada de la campanya: el període d’aquesta campanya està comprès entre el 19 de febrer de 2018 i el 31 de 

desembre de 2018, ambdós inclosos. 
2. Entitats que promouen la campanya: les entitats que promouen la campanya són: BanSabadell Pensiones, EGFP, 

S.A. (a partir d’ara, BanSabadell Pensiones) per als plans de pensions; BanSabadell Previsión, EPSV Individual (a 
partir d’ara, BanSabadell Previsión) per als plans de previsió, i BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y 
Reaseguros (a partir d’ara, BanSabadell Vida) per als plans de previsió assegurats. 

3. Participants: (i) partícips d’algun dels plans de pensions de BanSabadell Pensiones; (ii) socis ordinaris de 
BanSabadell Previsión, i (iii) prenedors d’algun dels plans de previsió assegurats de BanSabadell Vida, sempre 
que els clients compresos en (i), en (ii) i en (iii) facin aportacions, abonin primes o facin mobilitzacions d’entrada 
en algun dels productes inclosos en aquesta campanya (veure l’apartat 4 d’aquestes condicions), d’acord amb el 
que s’estipula en els apartats 4 i 5 d’aquestes condicions.            

4. Productes inclosos en la campanya: en aquesta campanya participen els productes següents: 
 Plans de pensions: BS Pla 15, PP; BS Pentapensió, PP; BS Pensió 60, PP; BS Pla Renda Variable, PP; 

Sabadell Pla Futur 2045 Prudent, PP; Sabadell Pla Futur 2045 Equilibrat, PP; Sabadell Pla Futur 2045 
Dinàmic, PP; Sabadell Pla Futur 2040 Prudent, PP; Sabadell Pla Futur 2040 Equilibrat, PP; Sabadell Pla 
Futur 2040 Dinàmic, PP; Sabadell Pla Futur 2035 Prudent, PP; Sabadell Pla Futur 2035 Equilibrat, PP; 
Sabadell Pla Futur 2035 Dinàmic, PP; Sabadell Pla Futur 2030 Prudent, PP; Sabadell Pla Futur 2030 
Equilibrat, PP, i Sabadell Pla Futur 2030 Dinàmic, PP. 

 Plans de previsió social individual: BS Previsió 15, PPSI; BS Pentapensió, PPSI; BS Previsió 60, PPSI; BS 
Previsió Renda Variable, PPSI; BS Pla Previsió Futur 2030; BS Pla Previsió Futur 2035; BS Pla Previsió 
Futur 2040, i BS Pla Previsió Futur 2045. 

 Plans de previsió assegurats: BS Pla de Previsió Assegurat, PPA. 
5. Condicions de participació: l’incentiu corresponent pot ser econòmic o tangible (referit el terme tangible a un 

incentiu en espècie (en forma de regal), determinat en un catàleg d’articles). En relació amb la modalitat 
d’incentiu tangible o en espècie (en forma de regal), aquest es pot triar entre els que es trobin disponibles dins 
d’un catàleg d’articles. L’incentiu, sigui quina sigui la seva forma, s’ha de formalitzar mitjançant l’acord de 
compromís de permanència subscrit pel participant amb (i) el comercialitzador/distribuïdor (Banco de Sabadell, 
S.A.), en el cas de plans de pensions i plans de previsió assegurats, i amb (ii) BanSabadell Previsión, en el cas 
de plans de previsió social individual, sempre que, tant per a (i) com per a (ii), es compleixin les  condicions 
establertes en aquest apartat en la seva totalitat, a més de les que puguin estar previstes específicament per a 
cada producte inclòs en aquesta campanya: 

1) La realització d’aportacions, l’abonament de primes i les mobilitzacions d’entrada necessaris per obtenir 
l’incentiu corresponent s’han de fer durant la campanya i fins al 31 de desembre de 2018 com a màxim, 
sempre que aquests no s’hagin tingut en compte per a qualsevol promoció anterior, ni s’hagi abonat cap 
prestació, ni s’hagin fet efectius drets consolidats o econòmics per algun supòsit excepcional de 
liquiditat o disposició anticipada, ni s’hagi fet cap mobilització de sortida (cap a un producte d’una altra 
entitat que no sigui BanSabadell Pensiones, BanSabadell Previsión o BanSabadell Vida, respectivament, 
o cap a algun producte d’alguna d’aquestes tres entitats que no estigui inclòs en aquesta campanya, 
definits en l’apartat 4 anterior) del producte que meriti dret a algun dels incentius.  

2) L’import mínim conjunt d’aportacions, primes i mobilitzacions d’entrada que s’ha d’assolir durant aquest 
exercici per poder obtenir l’incentiu corresponent (import que s’ha d’assolir en relació amb algun dels 
productes inclosos en aquesta campanya, d’acord amb el que s’estipula en l’apartat 4 anterior) depèn de 
la tipologia d’incentiu, com s’indica a continuació: 

 Incentiu en espècie (en forma de regal): import mínim de 4.000 euros.  
 Incentiu econòmic: import mínim de 10.000 euros. 
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3) En el supòsit que al participant li correspongui un incentiu en espècie (en forma de regal), pot optar 
entre els articles que es recullen dins del catàleg d’articles corresponent, d’acord amb el següent, i 
sempre que compleixi un compromís de permanència de 3 anys:  

a. El participant pot sol·licitar un article per cadascun dels productes que estiguin inclosos en 
aquesta campanya i dels quals sigui partícip, soci ordinari o prenedor, sempre que l’import de 
les aportacions, les primes i/o mobilitzacions d’entrada per a cada producte sigui superior al 
mínim exigit per a cada tram del catàleg d’articles (amb un mínim, en tot cas, de 4.000 euros). 

b. En cas que l’import de les aportacions, les primes i/o les mobilitzacions d’entrada d’un sol dels 
productes inclosos en aquesta campanya no assoleixi el mínim exigit per al tram del catàleg 
d’articles del qual es tracti, el participant pot sumar el conjunt d’aportacions, primes i/o 
mobilitzacions d’entrada fetes a diversos productes que estiguin inclosos en aquesta campanya i 
dels quals sigui partícip, soci ordinari o prenedor, de manera que aquesta suma assoleixi 
l’import mínim requerit per al tram al qual correspongui el regal al qual es pretén optar (sempre 
que l’import total de les aportacions, les primes i les mobilitzacions sigui, en tot cas, superior a 
4.000 euros). 

4) En cas d’exhaurir-se algun dels articles del catàleg d’articles, aquest es substituirà per un altre d’unes 
característiques similars i un valor equivalent. Els articles del catàleg d’aquesta campanya no són 
bescanviables en metàl·lic. En el supòsit que al participant li correspongui un incentiu econòmic, aquest 
dependrà de l’import de les aportacions, les primes i/o les mobilitzacions d’entrada als productes 
inclosos en aquesta campanya i del període temporal establert com a compromís de permanència. El 
funcionament i les condicions concretes dels incentius econòmics s’han de determinar en cada 
compromís de permanència que es signi amb el participant. 

Amb independència de la forma de cobrament de l’incentiu, l’acord de compromís de permanència ha de recollir, 
entre d’altres, l’import del saldo del producte –en relació amb el qual s’apliquin aquestes condicions– que s’ha de 
prendre en consideració a l’efecte de concedir l’incentiu, el període temporal exacte que preveu aquest 
compromís de permanència, la descripció de l’incentiu atorgat, el tractament fiscal aplicable a l’incentiu i el 
procediment en cas d’incompliment del compromís de permanència. El període del compromís de permanència 
s’ha de començar a computar des de la data de sol·licitud de l’incentiu, sempre que es concedeixi. 

6. Abonament de l’incentiu: en cas que el participant hagi optat per un incentiu econòmic, pot triar entre obtenir-lo 
mitjançant un abonament en el compte corrent vinculat a algun dels productes inclosos en aquesta campanya o 
bé obtenir-lo en forma d’aportació o prima, si s’escau, al producte que meriti dret a l’incentiu, cas, aquest últim, 
en què l’incentiu no pot superar –per si mateix o conjuntament amb altres aportacions fetes o imputades al 
participant a plans de pensions o plans de previsió social empresarial, o amb primes abonades a plans de previsió 
assegurats– els límits anuals màxims d’aportació establerts per la legislació vigent per al producte en qüestió. 

7. Devolució de l’incentiu: de conformitat amb el que disposi l’acord de compromís de permanència, al participant 
se li ha de carregar –en el compte bancari vinculat a algun dels productes inclosos en aquesta campanya– 
l’import total de l’incentiu corresponent si durant el període definit de permanència per a cada incentiu es 
produeix qualsevol de les situacions següents: 

i. Que el participant cobri una prestació, en la forma que sigui, per alguna de les contingències previstes 
en algun dels productes que meritin dret a incentiu. 

ii. Que el participant faci efectius els drets consolidats d’un pla de pensions o els drets econòmics d’un 
pla de previsió assegurat per un supòsit excepcional de liquiditat previst en algun dels productes que 
meritin dret a incentiu, o bé disposi anticipadament de l’import, total o parcial, dels drets consolidats 
d’un pla de pensions o dels drets econòmics d’un pla de previsió assegurat o d’un pla de previsió social 
individual corresponents a aportacions fetes o primes abonades amb almenys deu anys d’antiguitat a 
algun dels productes que meritin dret a incentiu.  

Malgrat l’anterior (i) i (ii), si l’import del saldo del producte –en relació amb el qual s’apliquin aquestes 
condicions– pres en consideració a l’efecte de concedir l’incentiu és igual o superior al 80% de l’import que 
figura en l’acord de compromís de permanència –després que s’hagi produït qualsevol de les situacions 
descrites–, no s’ha de procedir per part de l’entitat que promou la campanya a exigir la devolució de l’incentiu ni 
a fer cap càrrec en el compte bancari vinculat a algun dels productes inclosos en aquesta campanya de l’import 
de l’incentiu. 

iii. Que el participant faci una mobilització de sortida cap a un producte d’una altra entitat que no sigui 
BanSabadell Vida, BanSabadell Pensiones o BanSabadell Previsión o cap a algun producte d’alguna 
d’aquestes tres entitats no inclòs en aquesta campanya, definits en l’apartat 4 d’aquestes condicions. 
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8. Fiscalitat: els incentius econòmics rebuts tributen com a rendiments de capital mobiliari per incloure en la 
base imposable de l’estalvi i estan subjectes a retenció a compte de l’IRPF (el percentatge aplicable és el 
que correspongui en funció de la normativa vigent en el moment de l’entrega d’aquest). Els incentius en 
espècie -rebuts en forma d’articles del catàleg- tributen com a rendiments de capital mobiliari en espècie 
subjectes a ingrés a compte de l’IRPF, amb imputació fiscal en l’any de l’entrega de l’article per part de 
l’entitat.  
En cas d’incompliment de l’acord de compromís de permanència que generi la devolució de l’incentiu, 
d’acord amb el que es recull en l’apartat 8, es declararà en el cas d’incentius econòmics l’import brut de 
l’incentiu i en el cas d’incentius en espècie -en forma d’articles del catàleg- el valor de mercat més l’ingrés 
a compte de l’IRPF, com a rendiment de capital mobiliari en concepte de penalització.  

9. Altres consideracions: BanSabadell Pensiones, BanSabadell Previsión i BanSabadell Vida es reserven el dret 
d’ampliar, modificar, suspendre o cancel·lar la campanya. En qualsevol d’aquests casos, BanSabadell 
Pensiones, BanSabadell Previsión i BanSabadell Vida han d’informar degudament els participants de les 
noves situacions generades, així com de les seves conseqüències. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plans de previsió assegurats: assegurances de vida estalvi, subjectes als termes i les condicions contractats en la pòlissa. Entitat asseguradora: BanSabadell Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, amb NIF A08371908 i domicili social al 
c.Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid. Inscrita en el R. M. de Madrid i en el Registre d'entitats asseguradores de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C-0557. Aquestes assegurances tenen com a 
intermediari BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A-03424223 i domicili a l'av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita en el R. M. d'Alacant i en el Registre 
administratiu especial de mediadors d'assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau núm. OV-0004. Té subscrita una assegurança de responsabilitat civil d'acord amb el que es disposa en la 
normativa de distribució d'assegurances i reassegurances privades vigent en cada moment. Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d'agència d'assegurances en el web 
www.bancsabadell.com/bsmediacion. 
Plans de pensions. Entitat gestora: BanSabadell Pensiones, E.G.F.P., S.A., amb NIF A58581331 i domicili social al c. Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid. Inscrita en el R. M. de Madrid i en el Reg. d'entitats gestores de la Direcció 
General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau G-0085. Entitat dipositària, entitat promotora i comercialitzadora de plans de pensions: Banco de Sabadell, S.A., amb NIF A08000143 i domicili a l'av. Óscar Esplá, 37, 03007 
Alacant. Inscrita en el R. M. d'Alacant i en el Registre d'entitats dipositàries de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau D-0016. El document amb les dades fonamentals per al partícip es troba a disposició del 
públic a les oficines de Banc Sabadell, així com en la pàgina web del banc (www.bancsabadell.com/pensions). 
Plans de previsió social individual. Entitat de previsió social voluntària: BanSabadell Previsión, EPSV Individual, amb NIF V95120671 i domicili social a l'av. de la Libertad, 21, 20004 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa). Inscrita en el R. 
M. de Guipúscoa i en el Reg. d'EPSV d'Euskadi amb el núm. 227-B. Soci promotor: BanSabadell Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, amb NIF A08371908 i domicili social al c. Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid. Inscrita en el R. M. de 
Madrid i en el Reg. d'entitats asseguradores de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C-0557. Entitat encarregada de la gestió del patrimoni de l'EPSV: Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., amb 
NIF A08347684 i domicili social al c. Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid. Inscrita en el R. M. de Madrid. 


