notícies

Fomentant l’accés a l’habitatge
Una nova campanya de Servihabitat busca
trencar barreres en la compra d’habitatges
Segons el portal immobiliari Idealista.com, actualment
les barreres més habituals en la compra d’immobles són:
“no compro perquè els preus dels pisos baixaran més”,
“no compro perquè no puc vendre el meu pis”, “no compro perquè tinc por de perdre la feina i no poder pagar”,
“no tinc finançament” o “no tinc el 10% de despeses”.
Per pal·liar aquesta situació, Servihabitat llança al mercat
mesures que facilitin l’accés a un habitatge, sobretot
abans que desaparegui la deducció fiscal prevista per a
finals d’any.

Ara és el millor moment
D’aquesta manera, als avantatges actuals que ofereix
Servihabitat, s’hi suma com a novetat la devolució del 3%
del preu publicat de l’immoble una vegada formalitzada
l’escriptura de compravenda, en concepte d’ajuda en les
despeses de notari i registre que es deriven de l’adquisició d’un habitatge. Aquesta devolució seria efectiva
sempre que la compra s’hagi fet pel preu publicat, i no
és acumulable a cap descompte o promoció, a excepció

del multiEstrella. Servihabitat
ha engegat una campanya
d’àmbit nacional, amb la qual es
comunicarà al client final per què ara
és el millor moment per comprar un habitatge.
Al mateix temps, coneixent la funció clau de les oficines,
Servihabitat ha preparat accions específiques orientades
a la xarxa, en les quals es reflecteixen tots els avantatges
que obté una oficina per la venda d’immobles. Tota la
informació està disponible a la Línia d’Atenció a les Oficines: 902 10 11 48.

27.000 mutualistes solidaris
La Mútua de l’Associació del Personal cobreix
més de 5 milions d’euros en prestacions a l’any
Més de 27.000 mutualistes i beneficiaris formen la gran família de la Mútua de
l’Associació del Personal, que fa 50 anys
que es dedica a la previsió. Gràcies a la
seva existència, milers d’empleats de l’entitat o els seus familiars han rebut ajudes
quan han patit un problema de salut o per
orfenesa. L’augment de mutualistes cada
any i l’eficiència de les cobertures demostren que el sistema solidari organitzat
d’ajuda mútua funciona i, en alguns casos,
les prestacions són un veritable suport
econòmic per a una família davant d’una
contingència greu.

relació difícilment superable en el sector.
Tot i que el projecte ha funcionat sota el
paraigua de ”la Caixa” i l’Associació del
Personal, que sempre han contribuït amb
el seu suport moral i operatiu, la Mútua
té independència econòmica, ja que els

seus recursos procedeixen únicament dels
mutualistes.
Podeu informar-vos dels avantatges de
formar part de la Mútua de l’Associació
del Personal a través del telèfon 93 418 81
70 o a la web www.mutuaassociacio.com.

Un sistema eficient
Actualment, la Mútua cobreix 5 milions
d’euros a l’any en prestacions: 130 prestacions de més de 10.000 euros i 500 de
més de 5.000 euros. L’eficiència del sistema també està garantida, ja que la prima
pagada pel mutualista es canalitza al 95%
per sufragar prestacions i solament el 5%
es destina a gestió i administració, una
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