
Campanya Més Assegurances 2023

Per cada contractació nova d’una assegurança o més de les que es relacionen 
a l’apartat “Assegurances en promoció”, que es faci entre l’1 de març i el 31 de 
juliol de 2023 (“període de promoció”), el prenedor de l’assegurança, sempre 
que estigui al corrent del pagament de la prima de les assegurances en 
promoció contractades, pot aconseguir l’abonament d’un import de fins a 50 
€ per pòlissa, d’acord amb les condicions que s’indiquen a continuació.

Condicions de la promoció 

Durant el període de promoció cal contractar una assegurança o més de les 
que s’inclouen a l’apartat “Assegurances en promoció”, i complir els requisits 
que es detallen tot seguit:

• El prenedor ha de ser el pagador de l’assegurança.
• La contractació de l’assegurança o assegurances es pot fer a través de 

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

• La prima anualitzada(1) de cada una de les assegurances que es 
contractin ha de ser com a mínim de 100 €.

• El prenedor no ha d’haver cancel·lat, durant els dos mesos anteriors a la 
contractació de l’assegurança en promoció cap assegurança de la 
mateixa modalitat sobre el mateix bé o la mateixa persona amb 
SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reaseguros (d’ara endavant, 
“l’asseguradora”), i s’entenen com a modalitats les que s’indiquen a 
l’apartat “Assegurances en promoció”.

• No poden participar en aquesta promoció els empleats de 
l’asseguradora.

• En el moment de realitzar-se els abonaments en compte, les 
assegurances que donen dret a la promoció han d’estar en vigor i al 
corrent de pagament.

Promoció

Si durant el període de promoció el prenedor contracta alguna de les 
assegurances indicades en el apartat “Assegurances en promoció”, tindrà dret 
al abonament d’un import en funció de lo que s’indica a continuació:

• Les assegurances amb una prima anualitzada (1) igual o superior a 100 
€ i inferior a 200 € donen dret a 25 € per cada pòlissa contractada. 

• Les assegurances amb una prima anualitzada (1) igual o superior a 200 



€ donen dret a 50 € per cada pòlissa contractada.

Import addicional
Si a més el prenedor ja era assegurat o prenedor d’una pòlissa de salut o 
dental contractada amb l’asseguradora abans de la contractació de 
l’assegurança en promoció, obtindrà un import addicional de 25 € que es 
sumarà al import total aconseguit amb la contractació de les “Assegurances en 
promoció”.
En qualsevol cas, l’import màxim que es podrà aconseguir per prenedor 
serà de 1.000 €.
Exemples:

• Un client contracta un SegurCaixa Accidents Complet amb una prima 

anualitzada(1) de 180 €:
• 25 € (assegurança amb prima >100 €) = 25 € d’import total
• Un client contracta un SegurCaixa Mascotes amb una prima 

anualitzada(1) de 220 €:
• 50 € (assegurança amb prima >200 €) = 50 € d’import total
• Un client assegurat en una pòlissa de Salut de SegurCaixa Adeslas 

contracta un SegurCaixa Mascotes amb una prima anualitzada(1) de 

220 € i un SegurCaixa Accidents Complet amb una prima anualitzada(1) 
de 180 €:

• 25 € (assegurança amb prima >100 €) + 50 € (assegurança amb prima 
>200 €) + 25 € per ser previament assegurat en una assegurança de 
Salut de Segurcaixa Adeslas = 100 € d’import total

Assegurances en promoció

• Adeslas Dental Max
• Adeslas Dental Total
• SegurCaixa Accidents Pimes
• SegurCaixa Decessos Complet
• Tot Previst Decessos
• SegurCaixa Accidents Complet
• SegurCaixa Mascotes Complet
• SegurCaixa Electrodomèstics
• SegurCaixa Protecció Jurídica
• SegurCaixa Protecció Jurídica Autònoms
• SegurCaixa Protecció Jurídica Pimes
• SegurCaixa Assistència en Viatge



Abonament dels imports

L’abonament dels imports corresponents es realitzarà al compte bancari en el 
que tingui domiciliada la prima de cadascuna de les assegurances en promoció 
un cop transcorreguts seixanta dies  des de l’entrada en vigor de la pòlissa i 
mai abans del 23 de juliol de 2023.
En tot cas, no es pot rebre l’import esmentat a través d’un altre mitjà. L’import abonat 
estarà sotmès, en qualsevol cas, als impostos, retencions o altres recàrrecs vigent en 
la data del seu abonament.

Incompliment de les condiciones de promoció

Si es produís l’extinció o l’impagament de la prima de qualsevol de les 
assegurances que hagin donat dret a regal abans de les dates que s’indiquen a 
l’apartat “Condicions de la promoció”, es traurien del compte bancari en què 
estigui domiciliat el pagament d’aquesta assegurança l’import obtingut per 
aquesta assegurança.

Conforme a lo anterior, el prenedor autoritza de forma expressa i 
irrevocable a l’asseguradora a realitzar càrrecs en els termes expressats 
en aquest apartat al compte bancari indicat anteriorment.

      

• S’entén per prima anualitzada:
En assegurances sense fraccionament de prima: la totalitat de l’import del 
rebut anual.
En assegurances amb fraccionament de prima: l’import resultant de 
multiplicar el total de fraccions (12 en pagament mensual, 4 en pagament 
trimestral i 2 en pagament semestral) per l’import del primer rebut 
corresponent a una fracció completa.

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