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LA MUTUALITAT
DELS ARQUITECTES I
ARQUITECTES TÈCNICS
Sigues mutualista

hna-Premaat és la Mutualitat dels Arquitectes 

i arquitectes tècnics, una entitat asseguradora 

que gestiona la previsió social del col·lectiu 

d'arquitectes d'Espanya des de fa més de 75 

anys, oferint, tant a ells com al seu entorn, 

respostes en matèria de previsió, estalvi i salut 

per a cada etapa de la vida professional i 

personal.

L'esperit innovador i el compromís amb el 

sector ens porta sempre a desenvolupar noves

fórmules que s'adaptin a les necessitats 

particulars dels nostres mutualistes.



AVANTATGES DE SER MUTUALISTA
Ser mutualista suposa formar part d'una entitat sense ànim de lucre creada 

en 1944, que reparteix beneficis i en la qual confien més de 93.000 

mutualistes. 

SOLVÈNCIA I ESTABILITAT

Més de 472 milions d'euros de xifra de negoci i una rendibilitat superior 

al 2% en els últims anys.

PARTICIPACIÓ EN BENEFICIS

Els resultats, any a any, es reparteixen entre tots els mutualistes.

SERVEI INTEGRAL

Completa gamma de productes per a oferir solucions a totes les 

necessitats asseguradores de cada etapa de la vida.

INVOLUCRATS DES DE L'ESCOLA

Treballem per als mutualistes i la seva família, dissenyant el seu futur des 

de la Universitat.

INDEPENDÈNCIA

A l'hora de prendre decisions, hna no depèn d'un grup accionarial, sinó 

dels mutualistes.

ATENCIÓ ESPECIALITZADA

Els mutualistes compten amb assessors especialitzats per a gestionar 

la seva previsió, estalvi i assegurances.



PREVISIÓ
Creu en els teus projectes

Tant si exerceixes l'Arquitectura i/o Arquitectura 

Tècnica per compte propi (autònom) com si ho 

fas per compte d'altri (empleat), el Sistema de 

Previsió Personalitzat (SPP) d’hna-Premaat és la 

teva millor opció per a exercir professionalment.

SI ENCARA NO TENS UN SPP… 
CONTRACTA’L I NO PAGUIS

LES PRIMERES QUOTES

SI JA TENS EL TEU SPP…
ACONSEGUEIX FINS A

430 EUROS PER APORTAR AL
TEU FONS



SPP :  SISTEMA DE PREVISIÓ
PERSONALITZAT
El Sistema de Previsió Personalitzat (SPP) és l'alternativa al Règim Especial 

de Treballadors Autònoms (RETA) que t'ofereix la possibilitat de complir 

amb l'obligació de cotitzar professionalment al mateix temps que generes 

un fons d'estalvi de cara a la jubilació. Aquest fons, flexible i personalitzat, 

et permet tenir dret a una prestació sense necessitat d'acreditar haver 

cessat en l'activitat laboral o haver cotitzat un nombre mínim d'anys, que són 

alguns dels requisits que s'exigeixen en el sistema públic.

L’SPP compta a més amb les cobertures més completes per a garantir la 

teva protecció i la dels teus familiars davant situacions especials 

d'incapacitat permanent, invalidesa o defunció, entre d’altres.

Finalment, cal recordar que l’SPP és un vehicle molt atractiu per al 

professional autònom pel seu tractament fiscal (les aportacions resulten 

deduïbles com a despesa de l'activitat professional i l'excés aportat es pot 

reduir de la base imposable conjuntament amb la resta de quantitats 

aportades a plans de pensions i altres instruments de previsió social) i per la 

rendibilitat històrica de les inversions de la qual tu, com a mutualista, 

participes a través de la participació en beneficis. La rendibilitat dels últims 

anys ha estat superior al 2%.

Més informació de l’SPP:

www.hna.es/arquitectos/spp



ESTALVI
Comença a poc a poc

SI ENCARA NO TENS UN AHORRAPLAN PERSONAL O 
JÚNIOR… OBRE’L AMB L’1,15% DE RENDIBILITAT

ANUAL NETA I ET REGALEM FINS A 50 EUROS.

SI JA TENS EL TEU AHORRAPLAN PERSONAL O 
JÚNIOR… APORTA AL TEU FONS I ET REGALEM FINS A

50 EUROS. O EMPORTA'T FINS A 70 EUROS SI 
INCREMENTES LA TEVA QUOTA MENSUAL.

Si ho fas des de l'ÀREA PRIVADAweb

Si vols estalviar de manera 

sistemàtica, amb quotes 

mensuals flexibles i una 

rendibilitat extraordinària, 

l’AhorraPlan és la teva millor 

opció per a aconseguir els teus 

objectius estalviant mes a mes.



AHORRAPLAN PERSONAL  O
AHORRAPLAN JÚNIOR
Pla d'estalvi mensual, des de 30 euros al mes i l’1,15% de rendibilitat anual 

neta. Pots disposar dels teus estalvis passats els primers dotze mesos. A 

més, compta amb una assegurança que cobreix a la teva família o els 

beneficiaris que triïs en cas de defunció.

AHORRAPLAN JOVEN
Comença a estalviar de manera periòdica, des de 15 euros al trimestre i 

amb l'1% de rendibilitat anual neta. Pots disposar del teu estalvi passat el 

primer any. És un pla flexible en el qual pots adaptar les teves quotes 

trimestrals i realitzar aportacions extraordinàries.

Més informació de l’AhorraPlan:

www.hna.es/arquitectos/ahorro/ahorraplan-personal-junior

Aquest número és indicatiu del risc
del producte, sent 1/6 indicatiu
de menor risc i 6/6 de major risc.1/6



ESTALVI
Tingues un bon any

Aquest número és indicatiu del risc
del producte, sent 1/6 indicatiu
de menor risc i 6/6 de major risc.1/6

Més informació
del Flexiplan:

www.hna.es/arquitectos/ahorro/flexiplan

FLEXIPLAN
Inversió durant un any, a partir de 3.000 euros, amb 

una rendibilitat de fins a l’1,50%. Pots disposar del 

capital invertit passat el primer trimestre. Si en 

finalitzar el primer any decideixes renovar-lo i 

continuar acumulant rendibilitat, podràs obtenir una 

rendibilitat extra.

SI ENCARA NO TENS UN 
FLEXIPLAN… CONTRACTA’L
DES DE L'ÀREA PRIVADA WEB I 

EMPORTA'T 25 EUROS DE 
REGAL DIRECTE.



ESTALVI
Pots estalviar al màxim

P L A  D ' E S T A L V I
E F I C I E N T  5  (SIALP)
Inversió a llarg termini (5 anys), amb una rendibilitat 

de fins l’1,25% i amb enormes avantatges fiscals, ja 

que si es manté el capital durant 5 anys, els 

rendiments generats estan exempts de tributació. A 

més, pots disposar del capital invertit passat el 

primer trimestre.

Aquest número és indicatiu del risc
del producte, sent 1/6 indicatiu
de menor risc i 6/6 de major risc.1/6

Més informació
del SIALP:

www.hna.es/arquitectos/ahorro/ahorro-eficiente-5

CONTRACTA EL TEU SIALP 
AMB 3.000 EUROS O MÉS EN

L'ÀREA PRIVADA WEB
I EMPORTA'T 25 EUROS

DE REGAL.



PLANS DE PENSIONS I PPA
Uneix-te als nostres plans

Estalviar per a la jubilació és primordial. Els plans de 

pensions i plans de previsió assegurats constitueixen 

un capital complementari per a la jubilació, que es 

nodreix de les aportacions periòdiques i de la 

rendibilitat associada a aquestes. Un pla de pensions 

et permet comptar amb un estalvi addicional i privat 

amb el qual mantenir el teu nivell de vida quan arribi 

aquest moment i la pensió que percebis dependrà 

fonamentalment de les teves decisions d'estalvi.

SI TENS UN PLA DE PENSIONS O PPA

EN UNA ALTRA ENTITAT... PORTA’L A 

hna-Premaat I T'OBSEQUIEM AMB FINS A

UN 4,5% DEL CAPITAL 
TRASPASSAT



PERFIL CONSERVADOR

PPA FÓRMULA FUTUR (PLA DE 
PREVISIÓ ASSEGURAT)
Un pla segur i garantit. Rendibilitat garantida del 0,50% a jubilació més un 

interès addicional cada trimestre.

Des de 30 euros al mes.

PERFIL CONSERVADOR

PLA PROJECTA TRANQUIL·LITAT
Risc mínim i inversió conservadora. Obtindràs la major rendibilitat per als 

teus estalvis amb un risc mínim i una inversió conservadora.

PERFIL MODERAT

PLA PROJECTA EQUILIBRI
Rendibilitats atractives amb risc controlat. Treu partit als teus estalvis

amb una gestió activa segura. Podràs aconseguir rendibilitats molt

atractives amb un risc controlat.

Més informació de plans de pensions i PPA:

www.hna.es/arquitectos/planes-de-pensiones

Aquest número és indicatiu del risc
del producte, sent 1/6 indicatiu
de menor risc i 6/6 de major risc.1/6

Aquest número és indicatiu del risc
del producte, sent 1/7 indicatiu
de menor risc i 7/7 de major risc.4/7

Aquest número és indicatiu del risc
del producte, sent 1/7 indicatiu
de menor risc i 7/7 de major risc.5/7



Document comercial editat a l'octubre de 2022.
Consulta condicions en hna.es

L'ASSEGURANÇA DELS
ARQUITECTES I ARQUITECTES TÈCNICS

TAMBÉ PER ALS TEUS
Productes disponibles per a familiars de mutualistes.

ASSESSORAMENT ESPECIALITZAT
Comptes amb assessors especialitzats que t'explicaran quina és 

la millor manera de gestionar els teus productes.

FACILITAT DE CONTRACTACIÓ
Contacta amb nosaltres i en uns minuts tindràs en marxa el teu

producte.

CONTACTA AMB NOSALTRES

h n a . e s  i  p r e m a a t . e s

En el telèfon 913 343 279

En informacion@hna.es

En la teva oficina més propera


