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Per a les contractacions noves d’una assegurança o més d’una de les que es recullen a l’apartat 
“Assegurances en promoció”, que es facin entre l’1 d’agost i el 30 de novembre de 2016 i que 
s’ajornin com a màxim fins a l’1 de gener de 2017, al prenedor de l’assegurança, sempre que 
pagui les assegurances en promoció que hagi contractat, li poden retornar l’import equivalent 
de fins a tres mensualitats(1) de la prima d’aquestes assegurances, d’acord amb les condicions 
que s’esmenten a continuació. 
 
 

Condicions de la promoció 

 
Durant el període de promoció esmentat (entre l’1 d’agost i el 30 de novembre de 2016) s’ha 
de contractar una assegurança o més d’una de les que apareixen a l’apartat “Assegurances en 
promoció”, d’acord amb els requisits generals que es detallen a continuació: 
 

 Les assegurances han de ser mitjançades per Caixabank, SA, operador de 
bancassegurances exclusiu. 

 El prenedor ha de ser una persona jurídica o una persona física que resideixi a Espanya 
amb DNI o NIE en vigor. 

 Les assegurances contractades es poden ajornar, com a màxim, fins a l’1 de gener de 2017. 

 El prenedor i/o l’assegurat no ha d’haver cancel·lat, durant el període d’aquesta promoció 
i/o quatre mesos abans que comenci, cap assegurança de la mateixa modalitat sobre un bé 
o una persona idèntics amb SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances (d’ara 
endavant, “l’asseguradora”). 

 No pot participar en aquesta promoció cap prenedor que en el cas que hagi participat en 
altres promocions de l’asseguradora no hagi complert totes les condicions i l’asseguradora 
no li hagi pogut restar del compte bancari, tal com està estipulat en aquestes promocions, 
l’import corresponent. 

 L’assegurança o les assegurances contractades s’han de mantenir en vigor almenys 11 
mesos des que entrin en vigor. 

 Les assegurances que s’esmenten a l’apartat “Assegurances en promoció” contractades 
durant aquest període han de tenir una prima(1) mínima anual de 200 euros, tret de les 
assegurances SegurCaixa Auto Plurianual i SegurCaixa Llar Plurianual, que han de tenir una 
prima(1) mínima (el primer període de vigència de l’assegurança) de 800 i 600 euros, 
respectivament. 

 Les assegurances contractades s’han d’incorporar al Pack multiAssegurances, el Pack 
multiAssegurances Negocis o el Pack multiAssegurances Negocis i Empreses (d’ara 
endavant, “Pack multiAssegurances”)(2) durant el període de durada d’aquesta promoció o 
haver sigut contractades per Línia Oberta. 

 A l’hora d’ingressar el regal, les assegurances contractades en promoció han de ser vigents 
i no han de tenir pendent de pagament cap prima vençuda en aquesta data. 

 
A més del que s’estipula més amunt, s’han de complir els requisits específics per a cada una de 
les categories de promoció que s’esmenten a continuació, en funció de la categoria a la qual es 
vulgui optar o de les condicions que es compleixin de cada una: 
 
Categoria de promoció “Protecció” (un mes gratuït): 
 

 Si durant el període de promoció el prenedor contracta i incorpora al Pack 
multiAssegurances(2) almenys una assegurança de la llar, negoci o automòbil de les que es 
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recullen a l’apartat “Assegurances en promoció”, té dret que se li aboni un import 
equivalent a un mes de prima(1) de cada una de les assegurances en promoció 
contractades. 

 
 
Categoria de promoció “Doble protecció” (dos mesos gratuïts): 
 

 Si durant el període de promoció el prenedor contracta una de les combinacions 

següents: 

o Almenys una assegurança de la llar o de negoci de les que s’esmenten a 
l’apartat “Assegurances en promoció” i la incorpora al Pack 
multiAssegurances(2) i almenys una assegurança d’automòbil de les que 
s’esmenten a l’apartat “Assegurances en promoció”, té dret que se li aboni un 
import equivalent a dos mesos de prima(1) de cada una de les assegurances en 
promoció contractades. 

o Almenys una assegurança de la llar o de negoci de les que s’esmenten a 
l’apartat “Assegurances en promoció” i la incorpora al Pack 
multiAssegurances(2) i una alarma de Securitas Direct comercialitzada a través 
de PromoCaixa, té dret que se li aboni un import equivalent a dos mesos de 
prima(1) de cada una de les assegurances en promoció contractades. 

o Almenys una assegurança d’automòbil de les que s’esmenten a l’apartat 
“Assegurances en promoció” i la incorpora al Pack multiAssegurances(2) i una 
alarma de Securitas Direct comercialitzada a través de PromoCaixa, té dret que 
se li aboni un import equivalent a dos mesos de prima(1) de cada una de les 
assegurances en promoció contractades. 

 
Categoria de promoció “Triple protecció” (tres mesos gratuïts): 
 

 Si durant el període de promoció el prenedor contracta i incorpora al Pack 

multiAssegurances(2) almenys una assegurança de la llar o de negoci de les que 

s’esmenten a l’apartat “Assegurances en promoció”, almenys una assegurança 

d’automòbil de les que s’esmenten a l’apartat “Assegurances en promoció” i una 

alarma comercialitzada a través de PromoCaixa, té dret que se li aboni un import 

equivalent a tres mesos de prima(1) de cada una de les assegurances en promoció 

contractades. 

La categoria de promoció aconseguida es determina a l’hora de fer l’abonament, i després 
d’haver tingut en compte únicament les assegurances que estiguin en vigor en aquell moment. 
 

Assegurances en promoció 

 

 Assegurança de la llar – SegurCaixa Llar Complet 

 Assegurança de la llar – SegurCaixa Llar Prèmium 

 Assegurança de la llar – SegurCaixa Llar Plurianual 

 Assegurança de negoci – SegurCaixa Negoci 

 Assegurança d’automòbil – SegurCaixa Auto 

 Assegurança d’automòbil – SegurCaixa Auto Prèmium 
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 Assegurança d’automòbil – SegurCaixa Auto Plurianual 

 Assegurança d’automòbil – SegurCaixa Auto Negoci 

 Assegurança d’automòbil – SegurCaixa Camions 
 

 

Abonament dels imports corresponents 

 
L’abonament dels imports esmentats es fa segons les condicions següents: 
 

 Els abonaments es començaran a fer quan s’acabi la promoció, mai abans del 30 de 
novembre de 2016 i sempre que hagin entrat en vigor cada un dels productes que 
donin dret a l’abonament respecte de cada una de les categories de promoció. 

 No hi pot haver pendent de pagament cap prima vençuda en la data d’abonament de 
les primes gratuïtes. 

 L’abonament es fa al compte bancari en el qual estigui domiciliada la prima de cada un 
dels assegurats contractats. 

 
 

Incompliment de les condicions de la campanya 

 
L’asseguradora pot restar la quantitat corresponent a les primes gratuïtes si abans d’11 mesos 
des que hagin entrat en vigor s’extingeix o no es paga qualsevol de les assegurances objecte de 
la promoció. 
 
A més del que s’ha esmentat, si abans de l’1 d’octubre de 2017 s’extingeix el pack, 
l’asseguradora també pot restar aquest import. 
 
En el cas de les categories “Doble protecció” i “Triple protecció”, el prenedor consent 
necessàriament les cessions mútues de dades que siguin imprescindibles per complir amb el 
compromís assumit en aquesta promoció entre SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i 
Reassegurances, PromoCaixa i Securitas Direct. 
 
En senyal que s’accepta amb conformitat aquesta promoció, el càrrec a compte que, si escau, 
s’hauria de fer amb motiu de l’extinció o l’impagament de les assegurances i la cessió de dades 
esmentada, se signa aquest document per Línia Oberta. 
 
 
 
                          SegurCaixa Adeslas 
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(1) Els imports de les mensualitats de prima per abonar es corresponen amb l’import de la 
prima anualitzada dividida per 12 mensualitats. S’entén per prima anualitzada: 

- En el cas d’assegurances amb una durada inferior a una anualitat o en assegurances 
renovables amb prima anual o plurianual, tot l’import del rebut anual o plurianual. 

- En el cas d’assegurances amb fraccionament de la prima, l’import resultant de 
multiplicar el total de fraccions (12 en el pagament mensual, 4 en el pagament 
trimestral i 2 en el pagament semestral) per l’import del primer rebut d’una fracció 
completa. 

 
(2) El fet de poder contractar el Pack multiAssegurances està subjecte als criteris de risc de 
l’asseguradora, i també a les condicions de contractació del Pack multiAssegurances.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTES 
 

 SegurCaixa Adeslas, SA no és el responsable de les incidències que hi pugui haver 
respecte de la contractació i el funcionament de l’alarma de Securitas Direct a través 
de PromoCaixa. 

 Informació subjecta a les condicions de contractació i subscripció, i també a la fiscalitat 
vigent. 

 
 

 
 

SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances 
Juan Gris, 20-26, 08014 Barcelona (Espanya) – NIF A-28011864 

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 20481, foli 130, full B-6492. 


