
 
 

 

 

 
 
 

Campanya Salut PIMES final d'any 2022 
 
 
Per cada nova contractació de les assegurances relacionades a l’apartat “Assegurances 
en promoció” que es faci entre l’1 d’agost i el 31 de desembre de 2022 (d’ara endavant, 
“període de promoció”), pot aconseguir un descompte del 15,15 % sobre la prima de la 
primera anualitat, d’acord amb les condicions següents. 
 
 
Condicions de la promoció 

 
Durant el període de promoció indicat (entre l’1 de juny i el 31 de juliol de 2022), s’aplica 
un descompte del 15,15 % sobre la prima de la primera anualitat pel fet de contractar 
una assegurança o més de les que s’indiquen a l’apartat “Assegurances en promoció”, 
sempre que es compleixin els requisits que s’indiquen a continuació:     
 
• El prenedor ha de ser una persona jurídica i el pagador de l’assegurança. 
• La contractació de l’assegurança o les assegurances es pot fer a través de qualsevol 

canal o punt de venda, tret del canal de bancassegurances de CaixaBank, SA, de 
Mutua Madrileña o del Centre d’Assegurances d’El Corte Inglés. 

• En cas que es contracti alguna assegurança amb data d’efecte diferida, aquesta data 
no pot ser superior a dos mesos respecte de la data de contractació de 
l’assegurança.           

• El prenedor o assegurat no ha d’haver cancel·lat, per oposició a la pròrroga o per 
qualsevol altra causa, durant el període d’aquesta promoció o dos mesos abans que 
comenci, una assegurança de la mateixa modalitat sobre la mateixa persona amb 
SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances (d’ara endavant, 
“l’asseguradora”).  

• Les assegurances que es contractin en promoció i que donin dret a l’abonament han 
d’estar vigents i al corrent de pagament, com a mínim, durant dotze mesos des de 
l’entrada en vigor.  
 

 
Assegurances en promoció  

 
 

• Adeslas Negocis CIF i Dental  
• Adeslas Extra Negocis CIF i Dental  
• Adeslas Empreses i Dental 
• Adeslas Extra Empreses i Dental 

 
 
 
 
 
 
 



 
Promoció 

 
Si durant el període de promoció el prenedor contracta alguna de les assegurances que 
s’indiquen a l’apartat “Assegurances en promoció”, té dret a un descompte del 15,15 % 
sobre la prima de la primera anualitat per cada assegurança que contracti, 
independentment de la forma de pagament (anual, semestral, trimestral, 
bimensual o mensual), i la prima mensual per assegurat quedaria de la manera 
següent:                    
Exemples de rebut de prima mensual per assegurat, incloent-hi els impostos i els 
recàrrecs, després d’aplicar-hi el descompte:  
 
 

 
 
 

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

 

 

 

 

SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances  
Passeig de la Castellana, 259 C (Torre de Cristal), 28046 Madrid (Espanya) - NIF  

A-28011864. Inscrita en el RM de Madrid, tom 36733, foli 213, full M-658265 
 

NACIONAL

Normal Con Campaña Normal Con Campaña Normal Con Campaña Normal Con Campaña

Adeslas Negocios y Dental CIF 49,50 € 42,00 € 69,59 € 59,05 € 84,86 € 72,01 € 125,84 € 106,78 €

Adeslas Extra Negocios y Dental CIF 68,00 € 57,70 € 96,13 € 81,57 € 115,42 € 97,94 € 181,34 € 153,87 €

Normal Con Campaña Normal Con Campaña

Adeslas Empresas y Dental 49,50 € 42,00 € 125,84 € 106,78 €

Adeslas Extra Empresas y Dental 68,00 € 57,70 € 181,34 € 153,88 €

BALEARES

Normal Con Campaña Normal Con Campaña Normal Con Campaña Normal Con Campaña

Adeslas Negocios y Dental CIF 54,90 € 46,59 € 77,40 € 65,68 € 94,50 € 80,19 € 140,40 € 119,14 €

Adeslas Extra Negocios y Dental CIF 75,62 € 64,17 € 107,13 € 90,90 € 128,73 € 109,23 € 202,56 € 171,88 €

Normal Con Campaña Normal Con Campaña

Adeslas Empresas y Dental 54,90 € 46,59 € 140,40 € 119,14 €

Adeslas Extra Empresas y Dental 75,62 € 64,17 € 202,56 € 171,88 €

 de 0 a 54 años De 55 a 59 años De 60 a 64 años Más de 64 años

De 0 a 67 años Más de 67 años

 de 0 a 54 años De 55 a 59 años De 60 a 64 años Más de 64 años

De 0 a 67 años Más de 67 años


