BASES DEL PLA MÉSPROTECCIÓ

I. OBJECTE DEL PLA MÉSPROTECCIÓ
Descomptes de captació
Els clients, segons es defineixen a l’apartat “Clients del Pla MésProtecció” que contractin alguna de les
assegurances que s’indiquen a l’apartat “Assegurances del pla” poden obtenir un descompte sobre el rebut de la
prima d’aquestes assegurances. El percentatge de descompte varia en funció del nombre d’assegurances del pla
que es contractin:
□
□

Si contracta una única assegurança, pot obtenir un 15 % de descompte sobre la prima d’aquesta
assegurança.
Si contracta dues assegurances o més, pot obtenir un 20 % de descompte sobre la prima
d’aquestes assegurances.

Aquests descomptes s’apliquen durant tota la vigència de les assegurances del pla contractades, sempre que
es mantingui vigent la pòlissa de salut o dental que ha donat accés al pla al client.

II. CLIENTS DEL PLA MÉSPROTECCIÓ
Es poden beneficiar dels descomptes que s’indiquen al punt anterior les persones físiques que tinguin
contractat, a través de qualsevol canal, tret del canal de bancassegurances (CaixaBank, SA) i Mutua
Madrileña, algun dels productes del ram de salut, incloent-hi els productes amb cobertura dental únicament
de SEGURCAIXA ADESLAS, SA d’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES. També es poden beneficiar dels
descomptes els assegurats que consten inclosos en algun d’aquests productes i els titulars i beneficiaris
inclosos a la cartilla en el cas dels col·lectius de MUFACE, MUGEJU i ISFAS; d’ara endavant, tots ells es
consideraran clients.
III. ASSEGURANCES DEL PLA
Es consideren assegurances del Pla MésProtecció les que s’indiquen tot seguit. La contractació de l’assegurança o
assegurances es pot fer a través de qualsevol canal i punt de venda, excloent-ne el canal de bancassegurances
(CaixaBank, SA) i Mutua Madrileña.
□
□
□
□
□
□
□
□

SegurCaixa Auto Selecció (en aquest producte, el descompte màxim que s’aplica per totes les
campanyes és del 30 %)
SegurCaixa Llar i SegurCaixa Llar Complet
SegurCaixa Accidents Complet i SegurCaixa Accidents Pimes
Decessos Complet i Tot Previst Decessos
SegurCaixa Negoci
SegurCaixa Electrodomèstics
SegurCaixa Protecció Jurídica
SegurCaixa Mascotes

IV. VIGÈNCIA DEL PLA MÉSPROTECCIÓ
Els descomptes s’apliquen per a les noves contractacions que es facin fins al 31 de desembre de 2022 i durant tota
la vigència de la pòlissa, tal com s’indica al primer apartat, que compleixin les condicions indicades.
SegurCaixa Adeslas es reserva el dret d’efectuar qualsevol canvi, suspendre o ampliar aquest pla, sempre que
ho consideri necessari.

V. RESPONSABILITAT DE SEGURCAIXA ADESLAS
SEGURCAIXA ADESLAS no respon dels casos de força major que puguin impedir aplicar els descomptes en els
rebuts de prima de les assegurances que hi tinguin dret i queda exempta de qualsevol responsabilitat si es
produeix algun dels casos assenyalats.

