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Pensa en tu d’aquí a 5 anys

Sense tributació

sobre el rendiment generat al cap de
cinc anys des de la primera aportació.
– Porta a terme tots els teus projectes.

El Compte Estalvi 5 és un producte d’estalvi a llarg termini que, més enllà d’oferir-te
exempcions en la tributació, et permet estalviar per fer realitat tots els projectes
que tens al cap i anar creixent a poc a poc: un cotxe, la universitat dels teus fills,
unes reformes a casa, un màster...

– Fes aportacions flexibles.

Les aportacions, amb un màxim anual de 5.000 euros, es poden fer de manera
periòdica o puntual.

– Disposa de tot el capital acumulat.

Si necessites el capital aportat, pots cancel·lar totalment el pla i retirar els teus diners
en qualsevol moment, sense cap tipus de penalització.
En cas de cancel·lació total sense que hagin transcorregut cinc anys des de la primera
aportació, els avantatges fiscals desapareixen i els interessos generats s’integren a la
base imposable de l’estalvi.

Contracta el Compte Estalvi 5 a
qualsevol oficina de Banc Sabadell
i comença a estalviar des d’ara.
*CIELT: compte individual d’estalvi a llarg termini.
Rendibilitat des del primer euro 0,9826% TIN - 1,00% TAE. Tipus d’interès revisable trimestralment. Exemple
de liquidació en un any suposant que es manté el tipus d’interès indicat durant l’any: saldo mitjà en compte:
1.000 euros, liquidació d’interessos trimestral, interessos liquidats a l’any: 9,82 euros. Condicions vàlides fins
al 30/06/2015.
La reforma de la Llei de l’IRPF introdueix un nou instrument d’estalvi a partir de l’1 de gener de 2015. Es tracta dels
plans d’estalvi a llarg termini, que es caracteritzen per l’exempció de tributació dels rendiments del capital mobiliari,
sempre que no s’efectuï la cancel.lació total del producte abans de 5 anys. El Compte Estalvi 5 de Banc Sabadell
forma part d’aquests plans d’estalvi a llarg termini i la seva naturalesa jurídica és un compte d’estalvi (CIELT). Té
una remuneració trimestral amb capitalització dels interessos juntament amb les aportacions realitzades.

Només es pot ser titular d’un pla d’estalvi a llarg termini amb Banco de Sabadell, S.A. o
qualsevol altra entitat.

