
5 arrazoi, 
5 mitori buelta 
emateko.

Adina, aurrezteko gaitasuna, bizi-zalantzak... Normala da zure egoerari erreparatuta pentsio-plan 
bat ireki behar duzun ala ez pentsatzea. Nolanahi ere, argi dago: zure ezaugarriak eta bizi duzun 
unea funtsezkoak dira. Hori dela eta, LABORAL Kutxaren Biziaro Aurreikuspen/Pentsio Planak 
zurekin eboluzionatzeko pentsatuta daude.  

Eta, oraindik zalantzarik baduzu, jar zaitez gurekin harremanetan. Sartu www.laboralkutxa.eus  
webgunean, bilatu informazio gehiago eta, nahi baduzu, kalkulatu zeure plana gure 
simulatzailearekin.

LABURBILDUZ, BILATU ZURETZAT EGOKIENA DEN PLANA

* EUSKADIKO PENTSIOAK BGAE-AREN BAZKIDE SUSTATZAILEA: CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CRÉDITO • ONDAREAREN GESTOREA: CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE 
CRÉDITO • AUDITOREA: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Kontsultatu Partaidearentzako funtsezko datuen agiria gure bulegoetan edo https://www.laboralkutxa.com/
eu/partikularrak/aurrezkia/planak/aurreikuspen-planak helbidean.

** ERAKUNDE SUSTATZAILEA ETA GESTOREA: CAJA LABORAL PENSIONES SA GFP • ENTITATE GORDAILUZAINA: CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CRÉDITO • AUDITOREA: 
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Kontsultatu Partaidearentzako funtsezko datuen agiria gure bulegoetan edo https://www.laboralkutxa.com/eu/partikularrak/
aurrezkia/planak/pentsio-planak helbidean.

*** Simulazio-hipotesia: 100 €-ko ekarpenak hilean, 65 urte bete arte. 35 urterekin hasita hilean 100 € aurrezten duen pertsona batek 51.777 €-ko kapitala izango du metatuta, 65 
urte betetzen dituenean. 40 urterekin hasita hilean 100 € aurrezten duen pertsona batek 40.495 €-ko kapitala izango du metatuta, 65 urte betetzen dituenean. 45 urterekin hasita 
hilean 100 € aurrezten duen pertsona batek 30.437 €-ko kapitala izango du metatuta, 65 urte betetzen dituenean. 50 urterekin hasita hilean 100 € aurrezten duen pertsona batek 
21.471 €-ko kapitala izango du metatuta, 65 urte betetzen dituenean. Simulaziorako erabilitako zorro urtekotuaren errentagarritasuna: % 2,3. Zorroaren errentagarritasuna ez 
dago bermatuta; inbertsioa egiteko produktuaren eta horren bilakaeraren mende egongo da. Beraz, gerora litekeena da simulazioan ez bezalako bilakaera izatea inbertsioak, eta 
inbertitutako kapitalak galerak izatea. 65 urte betetzean metatutako kapitala = planera egindako hileko ekarpenak + planak sortutako errentagarritasuna, simulazioaren hipotesiaren 
arabera.

**** Espainian merkaturatzen diren aurreikuspen-plan guztiek abantaila fiskalak dituzte.

AURREIKUSPEN/PENTSIO-PLAN BAT EZ 
IREKITZEKO DITUZUN ARRAZOIETAKO ASKO 
MITO HUTSAK DIRA.

Horretarako adinik ez duzula edo ezin duzula nahikoa aurreztu uste baduzu, edo, 
besterik gabe, onura fiskalek ez bazaituzte asetzen, hau irakurri behar zenuke.

BIZIARO AURREIKUSPEN*/PENTSIO**-PLANAK

Erretiroan pentsatu ez arren, iritsi 
egingo da. Inoiz ez da goizegi aurrezten 
hasteko. Izan ere, zenbat eta gazteago 
hasi, orduan eta txikiagoa izango da 
egin beharreko ahalegina. Ekarpenak 
txikiak izan daitezke; baina, luzarora, 
erretirorako osagarri ona lor dezakezu.

‘Oraindik gazteegia naiz 
horretarako’

#1. MITOA

Zerga-sistemaz ari garela, zure planera egiten dituzun 
ekarpenek onura fiskalak izango dituzte beti.
Bai erregularrek, hilero egindakoek, bai apartekoek, urte-
amaieran egindakoek. Zenbat eta handiagoak ekarpenak, 
orduan eta handiagoak izango dira onurak. Erraz-erraza da.

‘Onura fiskalek 
ez naute asetzen’

#5. MITOA

Gure simulatzailea erabiltzea propo-
satzen dizugu. Agian harritu egingo zara, 
65 urte bete orduko zenbateko kapitala 
meta dezakezun jakinda. Adibidez: 40 
urterekin hasita hilean 100 € aurrezten 
dituen pertsona batek 40.495 €-ko*** 
kapitala izango du metatuta, 65 urte 
betetzen dituenean.

‘Kostatu egiten zait aurreztea’

#3. MITOA

LABORAL Kutxan baietz uste dugu. Eta 
ez da kosta ahala kosta aurreikuspen/
pentsio-plan bat saldu nahi dizugulako, 
baizik eta, gure ustez, modurik eroso eta 
errazenetako bat delako, etorkizunerako 
aurreztu eta erretiroa hartzen duzunean 
sarrerak osatzeko. Eta, gainera, oso zerga-
sistema**** interesgarria du. 

‘Baina beharrezkoa da, benetan?’

#4. MITOA

Aurreko puntuko gauza bera esango 
dizugu: erretiroan pentsatu nahi ez baduzu 
ere, iritsi egingo da. Inoiz ez da beranduegi 
erretiroa hartzen duzunean izan nahi duzun 
bizi-mailan pentsatzeko.

‘Beranduegi da’

#2. MITOA

Arrisku
txikiagoa

Arrisku
handiagoa

2030
Biziaro Plana

2040 eta 2045
Biziaro Plana 

Errendimendua handiagoa izan daiteke

Datu horrek planaren arriskua adierazten du eta datu simulatuetan oinarrituta kalkulatu da. Hala 
ere, litekeena da planaren etorkizuneko arrisku-profilaren adierazle fidagarria ez izatea. Gainera, 
ez da ziurtatzen kategoria hori denborarekin aldatuko ez denik.  

LIKIDEZIARI BURUZKO ABISUAK

Prestazioen kobrantza edo erreskate-eskubidea erabiltzeko, nahitaezkoa da pentsio-planen eta -fondoen 
araudian araututako kontingentziaren bat edo aparteko likidezia-suposamenduren bat gertatzea.

Mugitzeko eskubideen, prestazioen eta aparteko likidezia-suposamenduen balioa pentsio-fondoaren 
aktiboek merkatuan duten balioaren menpe dago eta galera garrantzitsuak eragin ditzake.

Arrisku-adierazlea eta likidezia-alertak, EC/2316/2015 Aginduaren arabera
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Errendimendua txikiagoa izan daiteke 

Bada beste modu bat

EGIN ZURE SIMULAZIOA


