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PROMOCIÓ PLANS DE PENSIONS I PLANS DE PREVISIÓ INDIVIDUAL 2018
(període d’adhesió de l’1 d’octubre del 2018 al 31 de desembre del 2018)

C O ND I C I O N S
1.

Persona participant. Podrà participar en aquesta promoció exclusivament la persona física que s’hi adhereixi
mitjançant la signatura del Butlletí d’adhesió corresponent, que faci aportacions extraordinàries i/o traspassos
externs d’entrada (superiors a 2.000 euros) a qualsevol dels productes que participen en aquesta promoció, des d’una
tercera entitat, diferent de Banco Santander, SA; Open Bank, SA; Banco Popular Español, SA; Santander Seguros y
Reaseguros Compañía Aseguradora, SA; Allianz Popular Vida Compañía de Seguros y Reaseguros, i Europrevisión
EPSV.

2.

Promotor. Promou aquesta promoció l’entitat Banco Santander, SA

3.

Productes de la promoció. Participen en la promoció els plans de pensions de la gamma individual i els plans de previsió
individual (d’ara endavant, els productes) que s’indiquen a continuació:
Plans de pensions individuals: PP Mi Plan Santander Prudente, PP Mi Plan Santander Moderado, PP Mi Plan
Santander Decidido, PP Santander Dividendo, PP Santander Renta Variable Global, PP Santander Renta
Variable España, PP Santander Renta Variable Europa, PP Santander Renta Variable USA, PP SPB Emergente,
PP Mi Proyecto Santander 2025, PP Mi Proyecto Santander 2030, PP Mi Proyecto Santander 2035, PP Mi
Proyecto Santander 2040, PP Mi Proyecto Santander Smart, PP Santander Agrario Castilla y León i PP
Santander Renta Fija.
Plans de previsió individual: SBP Zurriola Conservador PPSI, Zurriola Crecimiento PPSI, Santander Renta Fija
PPSI, Santander Dividendo PPSI, Santander Renta Variable Global PPSI, Mi Plan Santander Decidido PPSI, Mi
Plan Santander Moderado PPSI, Mi Plan Santander Prudente PPSI, Mi Proyecto Santander 2025 PPSI, Mi
Proyecto Santander 2030 PPSI, Mi Proyecto Santander 2035 PPSI, PPSI Mi Proyecto Santander 2040 PPSI i Mi
Proyecto Santander Smart.

4.

Condicions de participació / Bonificació promocional. La persona participant podrà optar a diferents nivells de bonificació,
en funció dels imports que hagi aportat o traspassat, per operacions fetes i efectivament comptabilitzades en els productes
que s’han indicat en el punt anterior, durant el període comprès entre l’1 d’octubre del 2018 i el 31 de gener del 2019. Per
determinar l’import objecte de la bonificació promocional s’aplicarà la formula següent:

(+) Imports de traspassos procedents d’altres entitats (excepte per a plans comercialitzats per Open Bank,
SA, l’entitat gestora del qual sigui Santander Pensiones, SA, EGFP; per a plans comercialitzats per Banco
Popular Español SA; per a plans l’entitat gestora dels quals sigui Allianz Popular Pensiones EGFP, i plans de
previsió assegurats de Santander Seguros y Reaseguros, Compañía Aseguradora, SA i d’Allianz Popular Vida,
Compañía de Seguros y Reaseguros, i Europrevisión EPSV).
(+) Imports d’aportacions extraordinàries
(-) Imports de traspassos cap a altres entitats
(-) Import de prestacions percebudes i disposicions de drets consolidats efectuades

Traspassos / Aportació extraordinària
De 2.000 € a 19.999,99 €
A partir de 20.000 €

Bonificació
promocional

Bonificació extraordinària
per pla sistemàtic de 100 euros o més

1%
3%

2%
2%

Compromís
de permanència
5 anys
7 anys
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* El compromís de permanència de 7 anys únicament s’aplica en cas que la persona participant es beneficiï simultàniament
de la bonificació promocional i la bonificació promocional addicional per estalvi periòdic (que es detalla en el punt 6). En
cas que la persona participant únicament es beneficiï de la bonificació promocional, el compromís de permanència serà de 5
anys.

5.

Bonificació promocional: La persona participant podrà optar entre les bonificacions que es detallen en el quadre, en funció
del nivell en què es trobi (d’acord amb el que preveu el punt 4, Condicions de participació). En funció del nivell que s’indica
en el quadre esmentat, la persona participant està obligada a mantenir les condicions exigides per obtenir la bonificació
durant un període determinat de temps (d’ara endavant, compromís de permanència). El compromís de permanència
començarà a partir del dia en què s’aboni la bonificació promocional.
La bonificació promocional consistirà en una bonificació en efectiu (en funció del nivell i de la procedència dels imports).

6.

Bonificació promocional addicional per estalvi periòdic. La persona participant tindrà dret a una bonificació addicional a
la que recull el punt anterior sempre que estableixi i compleixi un pla d’aportacions periòdiques en un, o en alguns, dels
productes de la promoció. L’import total de les aportacions periòdiques ha de ser d’un mínim de 100 euros mensuals.
La persona participant estarà obligada a mantenir el pagament de les aportacions periòdiques, durant el període de
permanència que s’exigeix per obtenir la bonificació promocional. La primera aportació del pla d’aportacions periòdiques
que ha de definir la persona participant s’ha de fer efectiva dins del període comprès entre l’1 d’octubre del 2018 i el 31 de
gener del 2019.
L’abonament d’aquesta bonificació addicional estarà condicionat a la materialització efectiva i la comptabilització de la
totalitat de les aportacions periòdiques objecte de la bonificació.
La persona participant que tingui en vigor i l’alta, en la data d’adhesió a la promoció, i compleixi l’import mínim que
estableix el paràgraf primer d'aquest punt, tindrà dret a aquesta bonificació promocional addicional per estalvi periòdic.
Les aportacions periòdiques lligades a les liquidacions o els beneficis de les diferents modalitats de comptes I123I de
Banco Santander no es tindran en compte per al còmput de l’aportació mínima de 100 euros mensuals.
La bonificació promocional addicional consistirà en una bonificació en efectiu del 2% sobre (i) l’import que s’hagi tingut
en compte per abonar la bonificació promocional, que recull el punt 5, incrementada en (ii) la suma de les aportacions
periòdiques efectuades durant l’any 2018.

7.

Compromís de permanència. A canvi de rebre les bonificacions que recullen aquestes condicions la persona participant,
en funció de la bonificació que obtingui, es compromet a no efectuar mobilitzacions/traspassos de sortida ni a percebre
els drets consolidats que tingués en la data d’adhesió a aquesta promoció en qualsevol dels plans de pensions o plans
de previsió individual (EPSV) promoguts per Banco Santander, així com els imports que s’hagin tingut en compte per
obtenir la bonificació promocional, durant el període de permanència exigit. Així mateix, la persona participant es
compromet a complir en tot moment la resta de les seves obligacions contractuals en relació amb el producte.
No es tindrà en consideració l’efecte dels mercats en la valoració dels drets consolidats/econòmics assignats a la persona
partícip ni a fi d’aplicar penalitzacions ni a l’efecte del compromís de permanència. La persona partícip podrà mobilitzar
els seus drets entre els diferents plans que recull el punt tercer, sense que això afecti el compromís de permanència.

8.

Entrega de la bonificació. Quan el banc hagi verificat el compliment dels requisits d'aquesta promoció, la persona
participant percebrà la bonificació (inclosa la bonificació addicional, si correspon) mitjançant el lliurament d’efectiu de l’1
al 15 de febrer del 2019.
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9.

Incompliment del compromís de permanència. En cas que la persona participant incompleixi el compromís de
permanència, se li carregarà, en concepte de penalització, un import proporcional al termini incomplert i calculat sobre
l’import total de la bonificació rebuda, de manera que l’import de la penalització es calcularà multiplicant l’import de la
bonificació percebuda pel nombre de dies que faltin fins a assolir el període de permanència exigit, comptats des del dia
d’abonament de la bonificació promocional, i dividint-ho entre el nombre de dies totals del període de permanència. La
persona participant autoritza expressament el banc per carregar aquest import al compte designat en el Butlletí
d’adhesió corresponent o en qualsevol altre compte del banc en què la persona participant sigui titular.
Penalització = Bonificació x (nre. de dies exigits - nre. de dies que ha complert el compromís)
nre. de dies exigits

En cas que la persona participant tingui dret a les dues bonificacions que preveu aquesta promoció, l’aplicació de la
penalització, en cas que s’incompleixi el compromís de permanència, es durà a terme de manera independent per
cadascuna de les dues bonificacions.
10. Tractament de dades. La persona participant queda informada que, d’acord amb el que estableix la normativa aplicable
en matèria de protecció de dades de caràcter personal, Banco Santander, SA tractarà les dades que facilita
voluntàriament en virtut de la seva adhesió a la promoció, i l’autoritza, mitjançant la signatura del butlletí corresponent,
a tractar-les per permetre el desenvolupament i el compliment d’aquesta promoció. Pot exercir els drets d’oposició,
accés, rectificació i supressió, així com els drets de portabilitat o limitació del tractament respecte de les seves dades
personals, en els termes que preveu la Llei, mitjançant una carta dirigida al Servei de Reclamacions i Atenció al Client,
Gran Vía de Hortaleza, 3, edificio La Magdalena, planta baja. 28033 Madrid. El lliurament de les dades sol·licitades en
relació amb el desenvolupament d’aquesta “Promoció” és obligatori. La negativa a lliurar les dades esmentades
impossibilitarà la participació en aquesta. Les persones interessades podran disposar d’informació addicional sobre els
tractaments de les seves dades dirigint-se, respectivament, al delegat de protecció de dades / Oficina de Privacitat del
banc. S’hi poden posar en contacte a través de privacidad@gruposantander.es o consultant la política de privacitat
incorporada en l’avís legal de la pàgina web del banc (www.bancosantander.es).
11. Fiscalitat. La bonificació promocional constitueix un rendiment del capital mobiliari, subjecte a l’ingrés a compte
corresponent d’acord amb la normativa fiscal aplicable, que el banc efectuarà i farà repercutir en la persona participant.
12. Durada de la promoció. Les persones participants es podran adherir a aquesta promoció des de l’1 d’octubre del 2018
fins al 31 de desembre del 2018, tots dos dies inclosos. El banc es reserva el dret d’ampliar-la, modificar-la, suspendrela o cancel·lar-la.
13. Altres requisits. La persona participant no podrà participar més d’una vegada en aquesta promoció. Així mateix, no
podran participar en aquesta promoció les persones que participin en la “Promoció de plans de pensions i plans de previsió
individual 2018”, promoguda per Banco Santander, el període d’adhesió de la qual va estar vigent de l’1 de juliol al 30 de
setembre del 2018.

