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Bases legals: Línia Oberta - Contractació d’assegurances SegurCaixa  
  

L’entitat financera CaixaBank, SA, amb NIF A-08663619 i amb domicili a l’Av. Diagonal, 621, 08028 de Barcelona 
(d’ara endavant, CaixaBank) farà una promoció adreçada als clients que siguin persones físiques, majors d’edat i 
amb residència fiscal al territori nacional que, a més, compleixin els requisits, el requeriments i les condicions 
expressats en aquestes bases legals (d’ara endavant, les “Bases”), sota la modalitat de sorteig de participació 
gratuïta, que s’efectuarà a la ciutat de Barcelona en les dates i les circumstàncies que es detallen més endavant. 
 
PRIMERA. Objectiu, termini de participació i data de celebració del sorteig 
 
L’objectiu de la promoció Línia Oberta - Contractació d’assegurances (d’ara endavant, la “Promoció”) és divulgar i 
promocionar la contractació de determinats productes d’assegurances de SegurCaixa Adeslas, SA, de Seguros y 
Reaseguros, a més de reforçar la imatge de CaixaBank. 
 
Poden participar en el sorteig els clients de CaixaBank (és a dir, els titulars de productes a l’entitat, persones 
físiques, majors d’edat i amb residència fiscal en el territori nacional) que compleixin els requisits que s’estableixen 
en la base TERCERA posterior. 
 
El període de participació s’estableix en un període, de conformitat amb el calendari que s’indica sota l’epígraf  
PERÍODE DE PARTICIPACIÓ. 
 
El sorteig se celebrarà davant el notari designat per CaixaBank en les dates indicades sota l’epígraf DIA DEL 
SORTEIG. 
 
PERÍODE DE PARTICIPACIÓ     DIA DEL SORTEIG  
  
De l’1 de desembre del 2015 al 15 de gener del 2016
  

                15 de febrer del 2016 

  
SEGONA. Premis 
 
El premi és un portàtil híbrid x360 13-s000ns (d’ara endavant, el “Premi”). 
 
Se sortejaran 10 premis (conjuntament, els “Premis”). El participant premiat amb un premi (el “Premiat”) ha de 
complir degudament els requisits que es recullen en la base TERCERA. 
 
CaixaBank es reserva el dret de modificar els premis. En cas que hi hagi canvis en els premis, se substituiran per 
premis no dineraris, de característiques semblants i d’import igual o superior, que triarà CaixaBank. 
 
TERCERA. Àmbit subjectiu  
 
Participaran en el sorteig dels premis els clients de CaixaBank que, durant el període de participació establert en el 
PERÍODE DE PARTICIPACIÓ indicat en la base PRIMERA, facin una contractació d’alguns dels productes següents:   
 
- SegurCaixa Auto 
- SegurCaixa Moto 
- SegurCaixa Llar  
- Adeslas Bàsic  
- Adeslas Plena 
- Adeslas Dental Família 
- SegurCaixa Protecció Jurídica Particulars 
- SegurCaixa Assistència en Viatge 
- SegurCaixa Mascotes 
- SegurCaixa Accidents 
- SegurCaixa Decessos 
 
La contractació s’ha d’efectuar mitjançant el canal Línia Oberta o també en l’entorn Línia Oberta, mitjançant l’eina 
“Ready to Buy”. 
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Tot i complir els requisits expressats en l’apartat precedent (3.1), no podran participar en el sorteig: 
- Els clients que, durant el PERÍODE DE PARTICIPACIÓ, siguin deutors davant CaixaBank de qualsevol quantitat 
vençuda i exigible. 
- Els clients que el DIA DEL SORTEIG no mantinguin una relació contractual amb CaixaBank. 
- Els clients que el DIA DEL SORTEIG tinguin algun procediment judicial, arbitral o administratiu instat contra 
CaixaBank. 
- Els clients que siguin empleats del grup CaixaBank. 
- Els clients que siguin empleats d’empreses proveïdores de CaixaBank d’alguns dels processos o serveis necessaris 
per a aquesta promoció. 
- Els clients que hagin contractat un dels productes d’assegurances indicats en l’apartat 3.1., però que no hagin 
abonat la prima corresponent, o bé que hagin desistit de la contractació del producte durant el PERÍODE DE 
PARTICIPACIÓ. 
 
3.3. Incompatibilitats per rebre un premi: 
- Cada participant no pot ser afavorit amb més d’un premi. En cas que una mateixa persona sigui premiada dues 

vegades, només tindrà dret a rebre el primer premi extret. 
- Els que, tot i complir tots els requisits establerts per participar en el sorteig, i tot i ser premiats, adquireixin, 

amb posterioritat a aquesta participació, la condició de deutors de CaixaBank d’alguna quantitat líquida, 
vençuda i exigible. En aquest cas, han de regularitzar la seva situació abans de rebre el premi. Si, un cop 
arribada la data establerta per a l’entrega del premi, no s’ha regularitzat el deute, es perdrà la condició de 
premiat i el premi quedarà desert. 

- No haver abonat la prima corresponent al producte contractat o bé desistir de la contractació del producte. 
 
QUARTA. Procediment del sorteig 
 
CaixaBank presentarà davant el notari una relació informatitzada o suport informàtic que inclogui les dades de tots 
els participants que compleixin els requisits esmentats anteriorment. 
 
El notari haurà d’extreure o indicar 10 premiats per DIA DE SORTEIG, a més de 10 suplents, que substituiran el 
premiat en els casos d’identificació incompleta, incorrecta, de renúncia, d’incompliment dels requisits exigits en 
aquestes bases o d’impossibilitat de localització un cop passats 10 dies laborables des de la celebració del sorteig. 
 
CaixaBank, en cas de força major i per motius justificats, es reserva el dret de modificar EL DIA DEL SORTEIG o el 
procediment del sorteig establerts en aquestes bases. 
 
CINQUENA. Comunicació al premiat i formalització de l’entrega 
 
CaixaBank comunicarà al premiat a través dels mitjans de què disposi (telèfon, carta, correu electrònic, etc.) el 
premi obtingut i acordarà amb ell el procediment per formalitzar-ne l’entrega. 
 
El premiat disposa d’un termini de 72 hores des de la notificació de la seva condició de premiat per posar-se en 
contacte amb la seva oficina i manifestar per escrit l’acceptació del premi obtingut. Aleshores, l’informaran del 
procediment per formalitzar l’entrega del premi. 
 
SISENA. SISENA. Canvi dels premis i renúncia o impossibilitat d’acceptació 
 
El premi del sorteig d’aquesta promoció en cap cas no pot ser objecte de canvi ni compensació a petició del 
premiat. 
 
En cas que, per qualsevol circumstància, el premiat renunciï o, per qualsevol motiu, no pugui acceptar el premi, 
s’assignarà als premiats suplents designats correlativament. En cas que els suplents també hi renunciïn o no puguin 
acceptar els premis, els premis es declararan deserts. 
 
SETENA. Utilització publicitària del nom del premiat 
 
CaixaBank, en el moment d’atorgar al guanyador el premi, sol·licitarà el seu consentiment exprés amb la finalitat 
de promocionar el sorteig, i utilitzarà per fer-ho el seu nom i la seva imatge, amb estricta subjecció a les 
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obligacions que, per a CaixaBank, es deriven de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de 
dades de caràcter personal, i de la Llei orgànica 1/1982, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i 
familiar i a la imatge pròpia. 
 
VUITENA. Període de reclamació 
 
El període per interposar qualsevol reclamació referent a la celebració del sorteig finalitza un cop passats 15 dies 
des del DIA DEL SORTEIG. 
 
NOVENA. Fiscalitat dels premis  
 
El premi d’aquesta promoció està subjecte a tributació en l’impost sobre la renda de les persones físiques o en 
l’impost sobre la renda dels no-residents, en funció de la residència fiscal del premiat, com a guany patrimonial 
subjecte a l’ingrés a compte, que ha de practicar CaixaBank. 
 
DESENA. Protecció de dades de caràcter personal 
 
Les dades de caràcter personal proporcionades pel participant s’inclouran en fitxers el responsable dels quals és 
CaixaBank, SA (NIF A-08663619) i es tractaran amb la finalitat de gestionar aquesta promoció. 
 
El participant pot accedir a les seves dades, rectificar-les, cancel·lar-les i oposar-se’n al tractament, en els termes i 
les condicions previstos en la normativa de protecció de dades personals, adreçant-se per escrit a la seu social de 
CaixaBank, situada a l’Av. Diagonal, 621, 08028 de Barcelona.   
 
Sense perjudici del que s’esmenta anteriorment, l’informem que les dades proporcionades s’esborraran dels 
esmentats fitxers un cop passats seixanta dies des de la celebració del sorteig. 
 
ONZENA. Acceptació de les bases 
 
Els participants, pel sol fet de participar en aquesta promoció, accepten les bases i el criteri de CaixaBank pel que 
fa a la resolució de qualsevol aspecte derivat d’aquesta promoció. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, 10 de novembre del 2015 


