REGLAMENT DELS PLANS DE JUBILACIÓ “JUNIOR/MIXT/SENIOR”
El present Reglament té per objecte definir el dret de les persones a favor de qui es constitueixen els
Plans de Jubilació “JUNIOR/MIXT/ SENIOR” a percebre un capital en el moment de donar-se de
baixa dels plans, i prestacions en cas de mort i invalidesa permanent i absoluta per accident, les
obligacions de contribució als mateixos i les regles de constitució i funcionament dels patrimonis
que s’afecten al compliment dels drets que reconeixen.
Els Plans de Jubilació “JUNIOR/MIXT/ SENIOR” s’adscriuen respectivament cada un a un Fons
d’inversió gestionat per SABADELL D’ANDORRA INVERSIONS SGOIC, SAU que és l’instrument
d’inversió del patrimoni i que es regeixen d’acord amb el seu Reglament.
El perfil del Fons d’Inversió del Pla de Jubilació JUNIOR serà: Inversors que busquen rendibilitats
elevades i assumeixen que aquest fet pot suposar pèrdues, són coneixedors dels mercats borsaris i
tenen experiència en aquests. L'horitzó temporal de les inversions és no inferior a 5 anys. La cartera
estarà composada en més del 75% i fins un 100% per renda variable de mercats de la OCDE o
similars.
El perfil del Fons d’Inversió del Pla de Jubilació MIXT serà: Inversors que accepten pèrdues de capital
si tenen la possibilitat d’obtenir major rendibilitat. L’horitzó temporal de les inversions ha de ser no
inferior a 3 anys. La cartera estarà composada fins un 50% en actius de renda variable i l'altre 50%
per actius de renda fixa, actius monetaris i productes estructurats i fons alternatius amb liquiditat
diària. En cas que tingui exposició al risc de canvi, es cobrirà sistemàticament amb assegurances de
canvi.
El perfil del Fons d’Inversió del Pla de Jubilació SENIOR serà: Inversors que volen inversions sense
grans oscil·lacions de valor. L’horitzó temporal de les inversions és no inferior a 3 anys. Les
inversions estan composades majoritàriament per actius de renda fixa, actius monetaris i renda
variable de manera complementaria fins un 25%. Poden invertir ocasionalment en productes
estructurats i fons alternatius de baixa volatilitat i liquiditat diària. En cas que tingui exposició al risc
de canvi, es cobrirà sistemàticament amb assegurances de canvi.
BancSabadell d’Andorra, S.A. ha instat la creació del pla i és el Dipositari de les participacions del
Pla.
PARTÍCIPS
Adhesió:
Podran ser partícips del pla totes aquelles persones, que s’adhereixin al present Reglament del Pla
de jubilació mitjançant la manifestació de la seva voluntat d’adhesió.
L’alta com a partícip es produirà el dia de la signatura per part del partícip del butlletí d’adhesió al
Pla.
Rescats:
En qualsevol moment, durant la vigència del Pla, el partícip podrà exercir el dret de rescat total o
parcial, mitjançant la signatura del butlletí de rescat, amb la qual cosa és mantenen les obligacions
del partícip de continuar efectuant aportacions.
El valor de rescat que percebrà el partícip es calcularà a partir dels drets consolidats del partícip,
conforme s’estableix en el Reglament del Fons al qual es troba adscrit el pla del dia hàbil següent de
la data de rescat, i se li abonarà l’import que en resulti al compte de càrrec que figura en el butlletí
d’adhesió al pla, en el termini màxim de sis dies hàbils.
Baixa o suspensió temporal:
El partícip que desitgi donar-se de baixa del pla o suspendre temporalment les aportacions al pla ho
comunicarà per escrit a BancSabadell d’Andorra, SA, mitjançant la signatura del butlletí de baixa o
modificació (suspensió temporal d’aportacions).
En el moment de produir-se la baixa es procedirà al càlcul dels drets consolidats del partícip,
conforme s’estableix en el Reglament del Fons al qual es troba adscrit el pla i se li abonarà l’import

que en resulti al compte de càrrec que figura en el butlletí d’adhesió al pla, en el termini màxim de
sis dies hàbils a comptar d’aquesta data.
No causarà baixa del pla el partícip que suspengui temporalment o definitivament les seves
aportacions mentre mantingui en el pla els seus drets consolidats. En aquest cas, el drets
consolidats generaran rendiments en els mateixos termes que els dels partícips en actiu.
Causarà suspensió automàtica del pla aquell partícip que no efectuï una de les aportacions
mensuals convingudes al butlletí d’adhesió/modificació en la data que li corresponia fer-ho motivat
per la manca de saldo en el compte de càrrec sense haver manifestat amb 2 dies hàbils d’antelació,
la seva voluntat de suspendre les aportacions. La suspensió produïda és reactivarà automàticament
quan en la data d’efectuar aportacions periòdiques mensuals hi hagi saldo en el compte de càrrec.
DRETS DELS PARTÍCIPS
Són drets dels partícips:
Tenir a la seva disposició a les oficines de BancSabadell d'Andorra i/o a la pàgina web del Banc
(www.bsa.ad): el Reglament del fons d’inversió, al que està adscrit el Pla, així com el seu fullet
informatiu i els informes de gestió trimestrals.
Percebre les prestacions que els puguin correspondre, segons l’establert en aquest Reglament.
Mobilitzar els drets consolidats en els termes previstos en el present Reglament.
OBLIGACIONS DELS PARTÍCIPS
Són obligacions dels partícips:
Complir els requisits i tràmits que s’estableixen en aquestes especificacions.
Fer les aportacions convingudes al butlletí d’adhesió o modificació .
APORTACIONS AL PLA
En la sol·licitud d’adhesió del partícip al pla es fixarà l’import de les aportacions mensuals, que
aquest haurà d’efectuar el dia 5 de cada mes –o següent hàbil-, quantitat que es pot modificar quan
el partícip així ho determini mitjançant la signatura de la corresponent modificació.
Els partícips podran modificar en qualsevol moment, les quantitats aportades compromeses sempre
que hi hagi un termini mínim de cinc (5) dies d’antelació entre la data de sol·licitud de modificació i
la data d’abonament de les aportacions.
DRETS CONSOLIDATS
Són drets consolidats del partícip les participacions del fons al qual s’ha adherit el pla adquirides
amb les seves aportacions. Aquestes participacions s’adquireixen al valor corresponent al de la data
de l’aportació.
PRESTACIONS
Les prestacions consisteixen en el reconeixement del dret a percebre un capital de fins a un màxim
de TRENTA MIL CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS (30.005,06 €) en favor d’aquells partícips quins
drets consolidats tinguin un valor superior a SIS MIL DEU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (6.010,12.Euros)* i com a resultat d’una contingència coberta pel pla esmentat.
*Valoració mínima que han de tenir els drets consolidats del partícip el dia 5 –o següent hàbil- del
mes immediatament anterior al de l’ocurrència de la contingència coberta.
Les contingències cobertes pel pla de jubilació són les següents:
a) Defunció per accident del partícip que generarà dret a prestacions en favor del/s beneficiari/s.

b) Invalidesa laboral total i permanent per a la professió habitual o absoluta i permanent per a tot
tipus i la gran invalidesa.
PRESTACIÓ EN CAS DE MORT
En cas de defunció per accident del partícip o invalidesa conforme al règim corresponent de
Seguretat Social, el/s beneficiari/s en el primer cas o el partícip que serà donat de baixa del pla en
el segon cas, tindran dret al cobrament en la forma que es determini, equivalent als drets
consolidats del partícip en el moment en que acreditin l’ocurrència de la contingència coberta més
l’import que correspongui als drets consolidats del partícip el dia 5 –o següent hàbil- del mes
immediatament anterior al de l’acreditació de la contingència coberta, segons l’escalat que tot
seguit es detalla i, fins a un màxim de TRENTA MIL CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS (30.005,06 €).
L’import que correspon als drets consolidats del partícip és el següent:
De 6.010,12 € a 12.020,24 € ............................ 6.010,12 €.
De 12.020,25 € a 18.030,35 € ............................12.020,25 €.
De 18.030,36 € a 24.040,47 € ............................18.030,36 €.
De 24.040,48 € a 30.050,59 € ............................24.040,48 €.
A comptar de 30.050,60 € ..................................... 30.050,60 €.
Pel cas que una mateixa persona participi en més d’un dels plans de Jubilació
“JUNIOR/MIXT/SENIOR” el capital al qual tindrà dret serà la suma dels drets consolidats del partícip
en cada un dels plans en que participi en el moment en que s’acrediti la defunció més i, únicament,
l’import que correspongui –segons escalat- als seus drets consolidats en un dels plans, que serà
aquell en el que el valor econòmic de la seva participació sigui major el dia 5 –o següent hàbil- del
mes immediatament anterior al de l’acreditació de la contingència coberta i fins a un màxim de
TRENTA MIL CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS (30.005,06 €).
PRESTACIONS EN CAS D’INVALIDESA TOTAL O PERMANENT
Si es produeix la contingència descrita, el partícip serà donat de baixa del pla i tindrà dret a percebre
un capital, equivalent als drets consolidats del partícip en el moment en que acrediti l’ocurrència de
la contingència coberta, més l’import equivalent als drets consolidats del partícip el dia 5 –o
següent hàbil- del mes immediatament anterior al de l’acreditació de la contingència coberta,
segons l’escalat que tot seguit es detalla i, fins a un màxim de TRENTA MIL CINC EUROS AMB SIS
CÈNTIMS (30.005,06 €).
L’import que correspon als drets consolidats del partícip és el següent:
De 6.010,12 € a 12.020,24 € ............................ 6.010,12 €.
De 12.020,25 € a 18.030,35 € ............................12.020,25 €.
De 18.030,36 € a 24.040,47 € ............................18.030,36 €.
De 24.040,48 € a 30.050,59 € ............................24.040,48 €.
A comptar de 30.050,60 € ..................................... 30.050,60 €.
Pel cas que una mateixa persona participi en més d’un dels plans de Jubilació
“JUNIOR/MIXT/SENIOR” el capital al qual tindrà dret serà la suma dels drets consolidats del partícip
en cada un dels plans en que participi en el moment en que s’acrediti la defunció més i, únicament,
l’import que correspongui –segons escalat- als seus drets consolidats en un dels plans, que serà
aquell en el que el valor econòmic de la seva participació sigui major el dia 5 –o següent hàbil- del
mes immediatament anterior al de l’acreditació de la contingència coberta i fins a un màxim de
TRENTA MIL CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS (30.005,06 €).
PERCEPCIÓ DE LA PRESTACIÓ
En el moment en que es produeixi la contingència coberta pels plans, el partícip que passa a la
condició de beneficiari com a conseqüència de la seva ocurrència o, en el cas de defunció del

partícip el/s beneficiari/s hauran d’adreçar a BancSabadell d’Andorra, SA la sol·licitud de
prestacions degudament signada, qui ho comunicarà a la companyia d’assegurances amb qui el
partícip te contractada -mitjançant el pla- la pòlissa corresponent.
El partícip i el/s beneficiari/s es configuren com a únics responsables de les implicacions que es
puguin derivar de l’incompliment de les obligacions inherents a la seva condició de partícips o
beneficiaris d’aquest pla, incloses en aquest Reglament i en les condicions generals del contracte
d’assegurança subscrit entre BancSabadell d’Andorra, SA i la companyia d’assegurances, i en
particular, la no comunicació d’alguna de les contingències previstes en aquest pla de jubilació.
La companyia d’assegurances, es configura com a única responsable de la cobertura de les
prestacions reconegudes als partícips derivades dels riscs coberts en mèrits del contracte
d’assegurança convingut entre BancSabadell d’Andorra, SA amb aquesta, quines Condicions
Generals estan a disposició del partícip en tot moment. BancSabadell d’Andorra, SA es reserva el
dret de contractar la pòlissa d’assegurances prop de qualsevol companyia i/o delegació establerta i
que exerceixi l’activitat a Andorra.
MODIFICACIONS DEL PRESENT REGLAMENT
BancSabadell d’Andorra es reserva el dret de modificar el present Reglament amb la corresponent
comunicació per mitjà de la pàgina web de BancSabadell d'Andorra (www.bsa.ad).
Llevat dels casos en que la modificació sigui deguda a requeriments legals, la modificació del
present Reglament implica el dret de separació dels partícips.

