
Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable: Germandat Nacional d'Arquitectes, Arquitectes Tècnics i Químics, Mutualitat de Previsió Social (”hna”), amb CIF V-28306678. Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpo@hna.es. 
Finalitats: Poder oferir-li productes i serveis d'acord amb els seus interessos fins i tot per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Legislació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: 
No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal. Drets: Pot vostè accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com altres drets, com s'explica en la informació addicional.

Informació addicional: www.hna.es/aviso-legal. Per donar el teu consentiment exprés marca les següents caselles:

Pots lliurar aquesta fitxa emplenada en la teva oficina hna més propera, en el teu Col·legi o enviant-la a                                                  
Més informació en premaat.es

PREVISIÓ        ESTALVI              

LA TEVA MUTUALITAT 

  CONEIXES EL SISTEMA DE PREVISIÓ PERSONALITZAT (SPP) D’hna-Premaat I A QUI VA DIRIGIT?

A ARQUITECTES TÈCNICS QUE TREBALLEN PER COMPTE D'ALTRI (EMPLEATS) I ALS QUE JA EXERCEIXEN COM A 
A AUTÒNOMS EN EL RETA

A ARQUITECTES TÈCNICS QUE COMENÇARAN A EXERCIR PER COMPTE PROPI (AUTÒNOMS)

Fitxa editada al juliol de 2022

L’SPP Flexible, des de 30 euros al mes, és el seu complement perfecte a la pensió pública, creant un fons personal, flexible i 
intransferible per a la jubilació, amb una alta rendibilitat i estalvi fiscal, entre  d’altres avantatges.

hna-Premaat és l'entitat asseguradora que gestiona la previsió social del col·lectiu d'arquitectes tècnics i ofereix, tant a ells com al seu 
entorn, respostes en matèria de previsió, estalvi i més assegurances per a cada etapa de la vida professional i personal.

Accepto el tractament de les meves dades personals per a elaborar un perfil comercial, amb la finalitat que 
m'ofereixin productes i serveis d'acord amb els meus interessos, millorant la meva experiència d'usuari; si bé 
no es prendran decisions automatitzades amb base en aquest perfil. (www.hna.es)

Signatura

L’SPP Emprenedors és la seva alternativa a la cotització en el Règim d'Autònoms de la Seguretat Social (RETA). La quota 
mínima és entorn d'un 20% més econòmica que la del RETA i compta amb totes les cobertures necessàries i exigides.

  DESCOBREIX ELS PRODUCTES D’HNA-PREMAAT, LA TEVA MUTUALITAT, EXCLUSIUS PER A ARQUITECTES TÈCNICS

ESTALVI

            Flexiplan: Inversió durant un any, a partir de 3.000 euros, amb una rendibilitat de fins a l’1,50%.

            Ahorraplan Personal/AhorraPlan Júnior: Estalvia mes a mes, des de 30 euros mensuals i fins a l’1,15% d'interès anual net.

            Pla d'Estalvi Eficient 5 (SIALP): Inversió a llarg termini (5 anys), amb una rendibilitat de fins al a l’1,25% i avantatges fiscals.

NOMÉS PER CEDIR-NOS LES TEVES DADES, ET REGALEM UNA SUBSCRIPCIÓ ANUAL
A UNA REVISTA DIGITAL D'ARQUITECTURA.

I, a més, t'informem dels avantatges que hna-Premaat té per a tu per ser Arquitecte Tècnic.

Nom

Cognoms

Email

Telèfon

Data de naixement

Adreça

Població

Província

Col·legi

https://www.hna.es/aviso-legal
www.hna.es
www.premaat.es
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