
un mes des del pagament del primer rebut de prima de cadascuna de les assegurances en promoció, 
sempre que aquestes assegurances es mantinguin en vigor i al corrent de pagament.

Per sol·licitar les targetes, el prenedor ha de seguir les indicacions següents:

1. Accedir a www.mesproteccio.cat o www.masproteccion.es 
2. Introduir el número del DNI i el número de pòlissa als camps habilitats per fer-ho
3. Triar les targetes o els xecs regal.
4. Acceptar les condicions: en cas que el prenedor no accepti les bases, no té dret a participar en la 

promoció i no pot continuar amb el procés de sol·licitud de les targetes o els xecs regal.
5. Seleccionar un correu electrònic o un telèfon perquè se li pugui enviar ’un codi de seguretat per 

validar la seva identitat i donar-li accés a les targetes o els xecs regal.
5.1 El correu electrònic o el telèfon que pot seleccionar són aquells que el prenedor de 

l’assegurança hagi facilitat a SegurCaixa Adeslas en el moment de contractar l’assegurança o 
en qualsevol moment de la relació contractual. 

5.2 En cas que no disposi de correu electrònic o telèfon, ha de contactar amb el mediador o trucar 
al 91 904 04 48 per actualitzar les dades de contacte.

6. Comprovar que ha rebut les targetes o els xecs regal.
7. La targeta o el xec regal s’han de bescanviar o fer-ne ús d’acord amb les instruccions de 

l’emissor.

· Les targetes regal d’El Corte Inglés®  s’han de recollir en qualsevol establiment d’El Corte Inglés o 
Hipercor amb el val que li facilitem. Aquestes targetes no caduquen i es poden fer servir en 
qualsevol centre d’El Corte Inglés®, Hipercor, Supercor, Sfera, Bricor, La Tienda en Casa, 
www.elcorteingles.es i Viajes El Corte Inglés. El val per obtenir la targeta regal caduca l’1/7/2023, 
data a partir de la qual ja no es pot bescanviar per la targeta regal.   

· Les targetes regal de Repsol® s’han de descarregar directament del web i es poden fer servir a 
totes les gasolineres Repsol, Campsa i Petronor d’Espanya. Caduquen un any després de la data 
l’emissió.

· Els e-xecs regal d’Amazon® s’han de descarregar directament del web i es poden fer servir al web 
d’Amazon Espanya. Caduquen el 23-7-2028. 

En tot cas, no es pot rebre l’import esmentat a través d’un altre mitjà, encara que durant la promoció 
l’asseguradora pugui ampliar el catàleg d’opcions disponibles.

La sol·licitud només es pot fer des d’un dispositiu connectat al territori espanyol i fins al 19-12-2022. 
A partir d’aquesta data es perd el dret a sol·licitar el regal.

Una vegada s’hagi lliurat la targeta o el xec regal, SegurCaixa Adeslas no es fa responsable de l’ús 
que se’n faci; qualsevol dubte o incidència en aquest sentit s’ha de tractar amb l’entitat emissora de la 
targeta o el xec regal.

Acceptació de les bases
El fet de participar en aquesta promoció implica que s’accepten íntegrament aquestes bases. 

SegurCaixa Adeslas també es reserva el dret d’anul·lar, prorrogar, ampliar, retallar o modificar la 
promoció si les circumstàncies l’obliguen a fer-ho, sense que hagi de justificar la decisió i sense que 
se li pugui reclamar cap mena de responsabilitat com a conseqüència d’aquest fet, sempre que no 
perjudiqui els drets adquirits pels participants.

SegurCaixa Adeslas ha posat a disposició dels participants un call center per atendre qualsevol 
dubte o consulta sobre el funcionament de la promoció. A aquest efecte, el participant pot resoldre 
tots els dubtes que tingui trucant al número 91 904 04 18, de dilluns a dijous de 9 h a 14 h i de 16 h a 
18 h, i els divendres, de 9 h a 15 h (de l’1 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 9 h a 15 h), 
tret dels festius nacionals i els de la Comunitat de Madrid. El número de telèfon que s’ha proporcionat 
anteriorment estarà operatiu fins a un mes després que s’acabi la promoció. 

Les bases estaran disponibles i accessibles en tot moment perquè es puguin consultar a 
www.mesproteccio.cat i www.masproteccion.es i també a www.adeslas.cat i a www.adeslas.es.

per canvis en els acords amb les companyies responsables d’emetre les targetes o e-xecs regal o per 
qualsevol altre motiu. 

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 a continuació:

· El prenedor ha de ser una persona física resident a Espanya amb NIF o NIE en vigor i ser el pagador 
de l’assegurança.

· La contractació de l’assegurança o les assegurances es pot fer a través de qualsevol canal i punt de 
venda, excepte el canal de bancassegurances (CaixaBank, SA).

· Durant el període de promoció que s’ha indicat (entre l’1-3-2022 i el 31-7-2022, ambdós inclosos), el 
prenedor ha de contractar alguna de les assegurances que s’inclouen en aquesta promoció. En cas 
que es contracti alguna assegurança amb data d’efecte diferida, aquesta data no pot ser superior a 
sis mesos respecte de la data de contractació.

· La prima anualitzada1 de cadascuna de les assegurances que es contractin ha de ser, com a mínim, 
de 100 €. 

· Per a les assegurances que s’indiquen com a “multiram” a l’apartat “Assegurances en promoció, el 
prenedor i/o l’assegurat no han d’haver cancel·lat, durant els dos mesos anteriors a la contractació de 
l’assegurança en promoció, una assegurança de la mateixa modalitat sobre un bé idèntic o sobre la 
mateixa persona amb SegurCaixa Adeslas. En aquest sentit, s’entén per modalitats les que 
s’indiquen a l’apartat “Assegurances en promoció”.

· Per a les assegurances que s’indiquen com a “Assistència sanitària” o “Dental” a l’apartat “Assegurances 
en promoció”, el prenedor i/o assegurat no ha d’haver cancel·lat, per oposició a la pròrroga o per 
qualsevol altra causa, durant el període d’aquesta promoció i/o tres mesos abans que comenci, una 
assegurança de la mateixa modalitat sobre la mateixa persona amb SegurCaixa Adeslas.

· En el moment de sol·licitar la targeta regal, tal com s’estipula a l’apartat “Mecànica de la promoció”, 
les assegurances que donen dret a la promoció han d’estar en vigor i al corrent de pagament. 

· Aquesta promoció és incompatible amb altres promocions d’extorn de prima.
· Les assegurances no donen dret a abonament fins que no hagi passat un mes des que entren en 

efecte. En el cas dels assegurats, no donen dret fins que no hagi passat un mes des que s’inclouen 
en la nova pòlissa contractada.                

Assegurances en promoció
Assistència sanitària

Dental 

Multiram

Per cada nova contractació de una, o més, de les assegurances indicades a l’apartat “Assegurances 
en promoció”, realitzada en les dates indicades a l’apartat “Període de vigència”, el prenedor de 
l’assegurança podrà participar a la promoció MÉSPROTECCIÓ 2022 segons les bases indicades tot 
seguit.

Empresa organitzadora  
SegurCaixa Adeslas, SA d’assegurances i reassegurances (d’ara endavant, SegurCaixa 
Adeslas), actualment amb domicili social al passeig de la Castellana, 259 C (Torre de Cristal), 
28046 Madrid, CIF A-28011864 i inscrita de moment en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 
44503, foli 45, full B-6492.

Gestió de la promoció
La gestió de la promoció és a càrrec d’IDE Comunicación y Marketing de Incentivos (d’ara 
endavant, IDE), amb CIF B-85223113 i domicili social al carrer de Ríos Rosas, 47, nau 1 C, 28003 
Madrid.

Objecte de la promoció 
Per cada nova contractació d’una de les assegurances, o més, que es relacionen a l’apartat 
“Assegurances en promoció”, que es faci entre les dates que s’indiquen a l’apartat “IV. Període de 
vigència”, el prenedor de l’assegurança, sempre que estigui al corrent de pagament de la prima de les 
assegurances en promoció contractades, pot aconseguir l’abonament d’un import en una o diverses 
targetes regal d’El Corte Inglés® o en un o diversos e-xecs regal d’Amazon® o en una o diverses 
targetes Repsol® (d’ara endavant, “targeta” o “xec regal”) o combinant les diverses opcions, d’ús 
exclusiu en els comerços de cadascuna d’aquestes companyies, d’acord amb les condicions que 
s’indiquen en aquestes bases i en les condicions que estableixen cadascun dels comerços indicats.      

Període de vigència  
El període de vigència de la promoció comença l’1 de març de 2022 i acaba el 31 de juliol de 2022, 
ambdós inclosos (d’ara endavant, “el període promocional”). 

Responsabilitat de SegurCaixa Adeslas    
SegurCaixa Adeslas no és responsable de les alteracions o els canvis que IDE pugui fer sobre 
aquesta promoció, independentment de quin sigui el motiu, fins i tot la cancel·lació de la promoció 
en cas de cessació d’activitat. Igualment, SegurCaixa Adeslas tampoc respon dels casos de força 
major (com ara vagues, etc.) que puguin impedir al prenedor gaudir totalment o parcialment de la 
targeta o el xec regal, i queda exempta de qualsevol responsabilitat en cas que es produeixi algun 
dels casos assenyalats. 

SegurCaixa Adeslas es reserva el dret de fer qualsevol canvi, suspendre o ampliar aquesta 
campanya, sempre que ho consideri necessari, especialment afegir o eliminar les opcions de 
targeta o e-xec regal disponibles de manera temporal o definitivament, ja sigui per falta d’estoc o 

Càlcul de l’import 
Per cada assegurança en promoció que compleixi les condicions que s’indiquen en aquestes bases, 
el prenedor pot aconseguir l’abonament d’un import en una targeta o e-xec regal en funció del que 
s’indica a continuació: 

· Les assegurances de la categoria “Assistència sanitària” donen dret a 50 € per cada assegurat 
inclòs a la pòlissa, sempre que aquest assegurat tingui contractada a la mateixa pòlissa la 
cobertura dental2.

· Les assegurances de les categories “Multiram” o “Dental” amb una prima anualitzada1 igual o 
superior a 200 € donen dret a 50 € per cada pòlissa contractada. 

· Les assegurances de les categories “Multiram” o “Dental” amb una prima anualitzada1 igual o 
superior a 100 € però inferior a 200 € donen dret a 25 € per cada pòlissa contractada.

Multiplicador d’import

Addicionalment, els imports anteriors es multipliquen per 2 si el prenedor ha contractat almenys 2 
assegurances en promoció o ha inclòs dos assegurats en cada nova assegurança contractada a 
efectes de d’aquest multiplicador, de les assegurances de l’apartat “Assistència sanitària” només es 
tindran en compte els assegurats que també tinguin contractada la cobertura dental2.              

En qualsevol cas, l’import màxim que es pot aconseguir per prenedor és de 1.000 €.

Exemples:

1. Un client contracta un SegurCaixa Accidents Complet amb una prima anualitzada1 de 180 €:
25 € (assegurança multiram amb prima >100 €) = 25 € d’import total

2. Un client contracta un SegurCaixa Auto Selecció amb una prima anual de 460 €:
50 € (assegurança multiram amb prima >200 € ) = 50 € d’import total

3. Un client contracta una assegurança d’assistència sanitària amb tres assegurats, tots amb 
cobertura Dental inclòs:
50 € (assistència sanitària amb cobertura dental) x 3 assegurats x 2 en tenir inclosos més de dos assegurats = 300 € 
d’import total

4. Un client contracta una assegurança d’assistència sanitària amb un assegurat amb cobertura dental 
i un SegurCaixa Llar amb una prima anualitzada1 de 215 €:
50 € (assistència sanitària amb cobertura dental) x 1 assegurat + 50 € (assegurança multiram amb prima >200 €) = 
100 € x 2 (per contractar més d’una assegurança o assegurat) = 200 € d’import total

Exclusió com a participants  
En cas que el prenedor d’aquesta promoció no compleixi els requisits que s’exigeixen en aquestes 
bases o les dades que proporcioni per participar-hi no siguin vàlides o no aporti les dades 
necessàries que se li sol·licitin, no pot accedir a la targeta o l’e-xec regal objecte d’aquesta promoció. 

Queden exclosos de la promoció els empleats i els jubilats de SegurCaixa Adeslas i de les empreses 
relacionades, directament o indirectament, en la realització d’aquesta promoció, com també els seus 
familiars directes.

SegurCaixa Adeslas es reserva el dret d’eliminar justificadament qualsevol participació que defraudi, 
alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la promoció. Igualment, 
en queda eliminat qualsevol participant que, de manera intencionada o no, perjudiqui o danyi la 
imatge de SegurCaixa Adeslas, la dels seus clients o la de la resta de participants.

Mecànica de la promoció
El prenedor pot sol·licitar les targetes o els xecs regal als quals pugui tenir dret a la pàgina web 
www.mesproteccio.cat o www.masproteccion.es a partir del 21-6-2022, una vegada hagi transcorregut 

Protecció de dades
SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, com a responsable del tractament, 
tracta les dades personals que es faciliten amb l’única finalitat de gestionar els serveis que 
s’ofereixen en aquesta campanya, d’acord amb el seu consentiment exprés. Les dades que es 
faciliten no se cedeixen a tercers, llevat d’obligació legal. Així mateix, es conserven mentre duri la 
gestió de la campanya. Li recordem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, 
limitació del tractament i portabilitat de les dades, com també retirar-ne el consentiment per al 
tractament, per a la qual cosa ha d’enviar un correu electrònic a l’adreça lopd@masproteccion.es 
amb la indicació “Derechos privacidad - Campaña Más Protección” i consignar-hi el seu nom i 
cognoms, juntament amb una còpia del DNI o un document anàleg que l’identifiqui. En cas que 
demani oposar-se a cedir les seves dades a IDE perquè gestioni la promoció, no podrà participar-hi ni 
obtenir la targeta regal o e-xec regal corresponent. Per acabar, l’informem que té dret a presentar una 
reclamació derivada del tractament de les seves dades personals a l’Agència Espanyola de Protecció 
de Dades.

Règim fiscal i jurisdicció  
D’acord amb la normativa fiscal aplicable en el moment de fer la promoció, els imports abonats tenen 
la consideració de guany patrimonial no subjecte a retenció i s’han d’integrar en la base imposable 
general de l’impost sobre la renda de les persones físiques del perceptor.

Aquestes condicions generals s’han d’interpretar d’acord amb la llei espanyola. Per a tot allò relatiu a 
la interpretació, el compliment i l’execució d’aquestes bases, SegurCaixa Adeslas i els participants, 
amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o privilegi que els pugui correspondre, se sotmeten de 
manera expressa a la jurisdicció i la competència dels jutjats i els tribunals de Madrid

Les targetes o e-xecs regal que lliura SegurCaixa Adeslas tenen la consideració de guany patrimonial 
que s’integra en la base imposable general de l’impost sobre la renda de les persones físiques. 
Correspon al perceptor incorporar el valor del bé a la declaració de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques en cas que estigui obligat a presentar-la.

En senyal d’acceptació i conformitat amb  la promoció realitzada, es firma el present document.



un mes des del pagament del primer rebut de prima de cadascuna de les assegurances en promoció, 
sempre que aquestes assegurances es mantinguin en vigor i al corrent de pagament.

Per sol·licitar les targetes, el prenedor ha de seguir les indicacions següents:

1. Accedir a www.mesproteccio.cat o www.masproteccion.es 
2. Introduir el número del DNI i el número de pòlissa als camps habilitats per fer-ho
3. Triar les targetes o els xecs regal.
4. Acceptar les condicions: en cas que el prenedor no accepti les bases, no té dret a participar en la 

promoció i no pot continuar amb el procés de sol·licitud de les targetes o els xecs regal.
5. Seleccionar un correu electrònic o un telèfon perquè se li pugui enviar ’un codi de seguretat per 

validar la seva identitat i donar-li accés a les targetes o els xecs regal.
5.1 El correu electrònic o el telèfon que pot seleccionar són aquells que el prenedor de 

l’assegurança hagi facilitat a SegurCaixa Adeslas en el moment de contractar l’assegurança o 
en qualsevol moment de la relació contractual. 

5.2 En cas que no disposi de correu electrònic o telèfon, ha de contactar amb el mediador o trucar 
al 91 904 04 48 per actualitzar les dades de contacte.

6. Comprovar que ha rebut les targetes o els xecs regal.
7. La targeta o el xec regal s’han de bescanviar o fer-ne ús d’acord amb les instruccions de 

l’emissor.

· Les targetes regal d’El Corte Inglés®  s’han de recollir en qualsevol establiment d’El Corte Inglés o 
Hipercor amb el val que li facilitem. Aquestes targetes no caduquen i es poden fer servir en 
qualsevol centre d’El Corte Inglés®, Hipercor, Supercor, Sfera, Bricor, La Tienda en Casa, 
www.elcorteingles.es i Viajes El Corte Inglés. El val per obtenir la targeta regal caduca l’1/7/2023, 
data a partir de la qual ja no es pot bescanviar per la targeta regal.   

· Les targetes regal de Repsol® s’han de descarregar directament del web i es poden fer servir a 
totes les gasolineres Repsol, Campsa i Petronor d’Espanya. Caduquen un any després de la data 
l’emissió.

· Els e-xecs regal d’Amazon® s’han de descarregar directament del web i es poden fer servir al web 
d’Amazon Espanya. Caduquen el 23-7-2028. 

En tot cas, no es pot rebre l’import esmentat a través d’un altre mitjà, encara que durant la promoció 
l’asseguradora pugui ampliar el catàleg d’opcions disponibles.

La sol·licitud només es pot fer des d’un dispositiu connectat al territori espanyol i fins al 19-12-2022. 
A partir d’aquesta data es perd el dret a sol·licitar el regal.

Una vegada s’hagi lliurat la targeta o el xec regal, SegurCaixa Adeslas no es fa responsable de l’ús 
que se’n faci; qualsevol dubte o incidència en aquest sentit s’ha de tractar amb l’entitat emissora de la 
targeta o el xec regal.

Acceptació de les bases
El fet de participar en aquesta promoció implica que s’accepten íntegrament aquestes bases. 

SegurCaixa Adeslas també es reserva el dret d’anul·lar, prorrogar, ampliar, retallar o modificar la 
promoció si les circumstàncies l’obliguen a fer-ho, sense que hagi de justificar la decisió i sense que 
se li pugui reclamar cap mena de responsabilitat com a conseqüència d’aquest fet, sempre que no 
perjudiqui els drets adquirits pels participants.

SegurCaixa Adeslas ha posat a disposició dels participants un call center per atendre qualsevol 
dubte o consulta sobre el funcionament de la promoció. A aquest efecte, el participant pot resoldre 
tots els dubtes que tingui trucant al número 91 904 04 18, de dilluns a dijous de 9 h a 14 h i de 16 h a 
18 h, i els divendres, de 9 h a 15 h (de l’1 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 9 h a 15 h), 
tret dels festius nacionals i els de la Comunitat de Madrid. El número de telèfon que s’ha proporcionat 
anteriorment estarà operatiu fins a un mes després que s’acabi la promoció. 

Les bases estaran disponibles i accessibles en tot moment perquè es puguin consultar a 
www.mesproteccio.cat i www.masproteccion.es i també a www.adeslas.cat i a www.adeslas.es.

per canvis en els acords amb les companyies responsables d’emetre les targetes o e-xecs regal o per 
qualsevol altre motiu. 

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 a continuació:

· El prenedor ha de ser una persona física resident a Espanya amb NIF o NIE en vigor i ser el pagador 
de l’assegurança.

· La contractació de l’assegurança o les assegurances es pot fer a través de qualsevol canal i punt de 
venda, excepte el canal de bancassegurances (CaixaBank, SA).

· Durant el període de promoció que s’ha indicat (entre l’1-3-2022 i el 31-7-2022, ambdós inclosos), el 
prenedor ha de contractar alguna de les assegurances que s’inclouen en aquesta promoció. En cas 
que es contracti alguna assegurança amb data d’efecte diferida, aquesta data no pot ser superior a 
sis mesos respecte de la data de contractació.

· La prima anualitzada1 de cadascuna de les assegurances que es contractin ha de ser, com a mínim, 
de 100 €. 

· Per a les assegurances que s’indiquen com a “multiram” a l’apartat “Assegurances en promoció, el 
prenedor i/o l’assegurat no han d’haver cancel·lat, durant els dos mesos anteriors a la contractació de 
l’assegurança en promoció, una assegurança de la mateixa modalitat sobre un bé idèntic o sobre la 
mateixa persona amb SegurCaixa Adeslas. En aquest sentit, s’entén per modalitats les que 
s’indiquen a l’apartat “Assegurances en promoció”.

· Per a les assegurances que s’indiquen com a “Assistència sanitària” o “Dental” a l’apartat “Assegurances 
en promoció”, el prenedor i/o assegurat no ha d’haver cancel·lat, per oposició a la pròrroga o per 
qualsevol altra causa, durant el període d’aquesta promoció i/o tres mesos abans que comenci, una 
assegurança de la mateixa modalitat sobre la mateixa persona amb SegurCaixa Adeslas.

· En el moment de sol·licitar la targeta regal, tal com s’estipula a l’apartat “Mecànica de la promoció”, 
les assegurances que donen dret a la promoció han d’estar en vigor i al corrent de pagament. 

· Aquesta promoció és incompatible amb altres promocions d’extorn de prima.
· Les assegurances no donen dret a abonament fins que no hagi passat un mes des que entren en 

efecte. En el cas dels assegurats, no donen dret fins que no hagi passat un mes des que s’inclouen 
en la nova pòlissa contractada.                

Assegurances en promoció
Assistència sanitària

Dental 

Multiram

Per cada nova contractació de una, o més, de les assegurances indicades a l’apartat “Assegurances 
en promoció”, realitzada en les dates indicades a l’apartat “Període de vigència”, el prenedor de 
l’assegurança podrà participar a la promoció MÉSPROTECCIÓ 2022 segons les bases indicades tot 
seguit.

Empresa organitzadora  
SegurCaixa Adeslas, SA d’assegurances i reassegurances (d’ara endavant, SegurCaixa 
Adeslas), actualment amb domicili social al passeig de la Castellana, 259 C (Torre de Cristal), 
28046 Madrid, CIF A-28011864 i inscrita de moment en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 
44503, foli 45, full B-6492.

Gestió de la promoció
La gestió de la promoció és a càrrec d’IDE Comunicación y Marketing de Incentivos (d’ara 
endavant, IDE), amb CIF B-85223113 i domicili social al carrer de Ríos Rosas, 47, nau 1 C, 28003 
Madrid.

Objecte de la promoció 
Per cada nova contractació d’una de les assegurances, o més, que es relacionen a l’apartat 
“Assegurances en promoció”, que es faci entre les dates que s’indiquen a l’apartat “IV. Període de 
vigència”, el prenedor de l’assegurança, sempre que estigui al corrent de pagament de la prima de les 
assegurances en promoció contractades, pot aconseguir l’abonament d’un import en una o diverses 
targetes regal d’El Corte Inglés® o en un o diversos e-xecs regal d’Amazon® o en una o diverses 
targetes Repsol® (d’ara endavant, “targeta” o “xec regal”) o combinant les diverses opcions, d’ús 
exclusiu en els comerços de cadascuna d’aquestes companyies, d’acord amb les condicions que 
s’indiquen en aquestes bases i en les condicions que estableixen cadascun dels comerços indicats.      

Període de vigència  
El període de vigència de la promoció comença l’1 de març de 2022 i acaba el 31 de juliol de 2022, 
ambdós inclosos (d’ara endavant, “el període promocional”). 

Responsabilitat de SegurCaixa Adeslas    
SegurCaixa Adeslas no és responsable de les alteracions o els canvis que IDE pugui fer sobre 
aquesta promoció, independentment de quin sigui el motiu, fins i tot la cancel·lació de la promoció 
en cas de cessació d’activitat. Igualment, SegurCaixa Adeslas tampoc respon dels casos de força 
major (com ara vagues, etc.) que puguin impedir al prenedor gaudir totalment o parcialment de la 
targeta o el xec regal, i queda exempta de qualsevol responsabilitat en cas que es produeixi algun 
dels casos assenyalats. 

SegurCaixa Adeslas es reserva el dret de fer qualsevol canvi, suspendre o ampliar aquesta 
campanya, sempre que ho consideri necessari, especialment afegir o eliminar les opcions de 
targeta o e-xec regal disponibles de manera temporal o definitivament, ja sigui per falta d’estoc o 

· Adeslas Plena  
· Adeslas Plena Plus  
· Adeslas Plena Vital  
· Adeslas Sèniors 
· Adeslas Negocis NIF  

· Adeslas Extra Negocis NIF 
· Adeslas Plena Extra 150 
· Adeslas Plena Extra 240
· Adeslas Plena Total

Càlcul de l’import 
Per cada assegurança en promoció que compleixi les condicions que s’indiquen en aquestes bases, 
el prenedor pot aconseguir l’abonament d’un import en una targeta o e-xec regal en funció del que 
s’indica a continuació: 

· Les assegurances de la categoria “Assistència sanitària” donen dret a 50 € per cada assegurat 
inclòs a la pòlissa, sempre que aquest assegurat tingui contractada a la mateixa pòlissa la 
cobertura dental2.

· Les assegurances de les categories “Multiram” o “Dental” amb una prima anualitzada1 igual o 
superior a 200 € donen dret a 50 € per cada pòlissa contractada. 

· Les assegurances de les categories “Multiram” o “Dental” amb una prima anualitzada1 igual o 
superior a 100 € però inferior a 200 € donen dret a 25 € per cada pòlissa contractada.

Multiplicador d’import

Addicionalment, els imports anteriors es multipliquen per 2 si el prenedor ha contractat almenys 2 
assegurances en promoció o ha inclòs dos assegurats en cada nova assegurança contractada a 
efectes de d’aquest multiplicador, de les assegurances de l’apartat “Assistència sanitària” només es 
tindran en compte els assegurats que també tinguin contractada la cobertura dental2.              

En qualsevol cas, l’import màxim que es pot aconseguir per prenedor és de 1.000 €.

Exemples:

1. Un client contracta un SegurCaixa Accidents Complet amb una prima anualitzada1 de 180 €:
25 € (assegurança multiram amb prima >100 €) = 25 € d’import total

2. Un client contracta un SegurCaixa Auto Selecció amb una prima anual de 460 €:
50 € (assegurança multiram amb prima >200 € ) = 50 € d’import total

3. Un client contracta una assegurança d’assistència sanitària amb tres assegurats, tots amb 
cobertura Dental inclòs:
50 € (assistència sanitària amb cobertura dental) x 3 assegurats x 2 en tenir inclosos més de dos assegurats = 300 € 
d’import total

4. Un client contracta una assegurança d’assistència sanitària amb un assegurat amb cobertura dental 
i un SegurCaixa Llar amb una prima anualitzada1 de 215 €:
50 € (assistència sanitària amb cobertura dental) x 1 assegurat + 50 € (assegurança multiram amb prima >200 €) = 
100 € x 2 (per contractar més d’una assegurança o assegurat) = 200 € d’import total

Exclusió com a participants  
En cas que el prenedor d’aquesta promoció no compleixi els requisits que s’exigeixen en aquestes 
bases o les dades que proporcioni per participar-hi no siguin vàlides o no aporti les dades 
necessàries que se li sol·licitin, no pot accedir a la targeta o l’e-xec regal objecte d’aquesta promoció. 

Queden exclosos de la promoció els empleats i els jubilats de SegurCaixa Adeslas i de les empreses 
relacionades, directament o indirectament, en la realització d’aquesta promoció, com també els seus 
familiars directes.

SegurCaixa Adeslas es reserva el dret d’eliminar justificadament qualsevol participació que defraudi, 
alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la promoció. Igualment, 
en queda eliminat qualsevol participant que, de manera intencionada o no, perjudiqui o danyi la 
imatge de SegurCaixa Adeslas, la dels seus clients o la de la resta de participants.

Mecànica de la promoció
El prenedor pot sol·licitar les targetes o els xecs regal als quals pugui tenir dret a la pàgina web 
www.mesproteccio.cat o www.masproteccion.es a partir del 21-6-2022, una vegada hagi transcorregut 

· Adeslas Dental Max 

· SegurCaixa Accidents Completo
· SegurCaixa Accidents PIMES
· SegurCaixa Decessos Complet
· Tot Previst Decessos
· SegurCaixa Auto Selecció
· SegurCaixa Llar 
· SegurCaixa Llar Complet  

· SegurCaixa Negoci
· SegurCaixa Mascotes Complet 
· SegurCaixa Protecció Jurídica Autònoms
· SegurCaixa Protecció Jurídica Particulars
· SegurCaixa Assistència en Viatge
· SegurCaixa Electrodomèstics

Protecció de dades
SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, com a responsable del tractament, 
tracta les dades personals que es faciliten amb l’única finalitat de gestionar els serveis que 
s’ofereixen en aquesta campanya, d’acord amb el seu consentiment exprés. Les dades que es 
faciliten no se cedeixen a tercers, llevat d’obligació legal. Així mateix, es conserven mentre duri la 
gestió de la campanya. Li recordem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, 
limitació del tractament i portabilitat de les dades, com també retirar-ne el consentiment per al 
tractament, per a la qual cosa ha d’enviar un correu electrònic a l’adreça lopd@masproteccion.es 
amb la indicació “Derechos privacidad - Campaña Más Protección” i consignar-hi el seu nom i 
cognoms, juntament amb una còpia del DNI o un document anàleg que l’identifiqui. En cas que 
demani oposar-se a cedir les seves dades a IDE perquè gestioni la promoció, no podrà participar-hi ni 
obtenir la targeta regal o e-xec regal corresponent. Per acabar, l’informem que té dret a presentar una 
reclamació derivada del tractament de les seves dades personals a l’Agència Espanyola de Protecció 
de Dades.

Règim fiscal i jurisdicció  
D’acord amb la normativa fiscal aplicable en el moment de fer la promoció, els imports abonats tenen 
la consideració de guany patrimonial no subjecte a retenció i s’han d’integrar en la base imposable 
general de l’impost sobre la renda de les persones físiques del perceptor.

Aquestes condicions generals s’han d’interpretar d’acord amb la llei espanyola. Per a tot allò relatiu a 
la interpretació, el compliment i l’execució d’aquestes bases, SegurCaixa Adeslas i els participants, 
amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o privilegi que els pugui correspondre, se sotmeten de 
manera expressa a la jurisdicció i la competència dels jutjats i els tribunals de Madrid

Les targetes o e-xecs regal que lliura SegurCaixa Adeslas tenen la consideració de guany patrimonial 
que s’integra en la base imposable general de l’impost sobre la renda de les persones físiques. 
Correspon al perceptor incorporar el valor del bé a la declaració de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques en cas que estigui obligat a presentar-la.

En senyal d’acceptació i conformitat amb  la promoció realitzada, es firma el present document.



un mes des del pagament del primer rebut de prima de cadascuna de les assegurances en promoció, 
sempre que aquestes assegurances es mantinguin en vigor i al corrent de pagament.

Per sol·licitar les targetes, el prenedor ha de seguir les indicacions següents:

1. Accedir a www.mesproteccio.cat o www.masproteccion.es 
2. Introduir el número del DNI i el número de pòlissa als camps habilitats per fer-ho
3. Triar les targetes o els xecs regal.
4. Acceptar les condicions: en cas que el prenedor no accepti les bases, no té dret a participar en la 

promoció i no pot continuar amb el procés de sol·licitud de les targetes o els xecs regal.
5. Seleccionar un correu electrònic o un telèfon perquè se li pugui enviar ’un codi de seguretat per 

validar la seva identitat i donar-li accés a les targetes o els xecs regal.
5.1 El correu electrònic o el telèfon que pot seleccionar són aquells que el prenedor de 

l’assegurança hagi facilitat a SegurCaixa Adeslas en el moment de contractar l’assegurança o 
en qualsevol moment de la relació contractual. 

5.2 En cas que no disposi de correu electrònic o telèfon, ha de contactar amb el mediador o trucar 
al 91 904 04 48 per actualitzar les dades de contacte.

6. Comprovar que ha rebut les targetes o els xecs regal.
7. La targeta o el xec regal s’han de bescanviar o fer-ne ús d’acord amb les instruccions de 

l’emissor.

· Les targetes regal d’El Corte Inglés®  s’han de recollir en qualsevol establiment d’El Corte Inglés o 
Hipercor amb el val que li facilitem. Aquestes targetes no caduquen i es poden fer servir en 
qualsevol centre d’El Corte Inglés®, Hipercor, Supercor, Sfera, Bricor, La Tienda en Casa, 
www.elcorteingles.es i Viajes El Corte Inglés. El val per obtenir la targeta regal caduca l’1/7/2023, 
data a partir de la qual ja no es pot bescanviar per la targeta regal.   

· Les targetes regal de Repsol® s’han de descarregar directament del web i es poden fer servir a 
totes les gasolineres Repsol, Campsa i Petronor d’Espanya. Caduquen un any després de la data 
l’emissió.

· Els e-xecs regal d’Amazon® s’han de descarregar directament del web i es poden fer servir al web 
d’Amazon Espanya. Caduquen el 23-7-2028. 

En tot cas, no es pot rebre l’import esmentat a través d’un altre mitjà, encara que durant la promoció 
l’asseguradora pugui ampliar el catàleg d’opcions disponibles.

La sol·licitud només es pot fer des d’un dispositiu connectat al territori espanyol i fins al 19-12-2022. 
A partir d’aquesta data es perd el dret a sol·licitar el regal.

Una vegada s’hagi lliurat la targeta o el xec regal, SegurCaixa Adeslas no es fa responsable de l’ús 
que se’n faci; qualsevol dubte o incidència en aquest sentit s’ha de tractar amb l’entitat emissora de la 
targeta o el xec regal.

Acceptació de les bases
El fet de participar en aquesta promoció implica que s’accepten íntegrament aquestes bases. 

SegurCaixa Adeslas també es reserva el dret d’anul·lar, prorrogar, ampliar, retallar o modificar la 
promoció si les circumstàncies l’obliguen a fer-ho, sense que hagi de justificar la decisió i sense que 
se li pugui reclamar cap mena de responsabilitat com a conseqüència d’aquest fet, sempre que no 
perjudiqui els drets adquirits pels participants.

SegurCaixa Adeslas ha posat a disposició dels participants un call center per atendre qualsevol 
dubte o consulta sobre el funcionament de la promoció. A aquest efecte, el participant pot resoldre 
tots els dubtes que tingui trucant al número 91 904 04 18, de dilluns a dijous de 9 h a 14 h i de 16 h a 
18 h, i els divendres, de 9 h a 15 h (de l’1 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 9 h a 15 h), 
tret dels festius nacionals i els de la Comunitat de Madrid. El número de telèfon que s’ha proporcionat 
anteriorment estarà operatiu fins a un mes després que s’acabi la promoció. 

Les bases estaran disponibles i accessibles en tot moment perquè es puguin consultar a 
www.mesproteccio.cat i www.masproteccion.es i també a www.adeslas.cat i a www.adeslas.es.

per canvis en els acords amb les companyies responsables d’emetre les targetes o e-xecs regal o per 
qualsevol altre motiu. 

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 a continuació:

· El prenedor ha de ser una persona física resident a Espanya amb NIF o NIE en vigor i ser el pagador 
de l’assegurança.

· La contractació de l’assegurança o les assegurances es pot fer a través de qualsevol canal i punt de 
venda, excepte el canal de bancassegurances (CaixaBank, SA).

· Durant el període de promoció que s’ha indicat (entre l’1-3-2022 i el 31-7-2022, ambdós inclosos), el 
prenedor ha de contractar alguna de les assegurances que s’inclouen en aquesta promoció. En cas 
que es contracti alguna assegurança amb data d’efecte diferida, aquesta data no pot ser superior a 
sis mesos respecte de la data de contractació.

· La prima anualitzada1 de cadascuna de les assegurances que es contractin ha de ser, com a mínim, 
de 100 €. 

· Per a les assegurances que s’indiquen com a “multiram” a l’apartat “Assegurances en promoció, el 
prenedor i/o l’assegurat no han d’haver cancel·lat, durant els dos mesos anteriors a la contractació de 
l’assegurança en promoció, una assegurança de la mateixa modalitat sobre un bé idèntic o sobre la 
mateixa persona amb SegurCaixa Adeslas. En aquest sentit, s’entén per modalitats les que 
s’indiquen a l’apartat “Assegurances en promoció”.

· Per a les assegurances que s’indiquen com a “Assistència sanitària” o “Dental” a l’apartat “Assegurances 
en promoció”, el prenedor i/o assegurat no ha d’haver cancel·lat, per oposició a la pròrroga o per 
qualsevol altra causa, durant el període d’aquesta promoció i/o tres mesos abans que comenci, una 
assegurança de la mateixa modalitat sobre la mateixa persona amb SegurCaixa Adeslas.

· En el moment de sol·licitar la targeta regal, tal com s’estipula a l’apartat “Mecànica de la promoció”, 
les assegurances que donen dret a la promoció han d’estar en vigor i al corrent de pagament. 

· Aquesta promoció és incompatible amb altres promocions d’extorn de prima.
· Les assegurances no donen dret a abonament fins que no hagi passat un mes des que entren en 

efecte. En el cas dels assegurats, no donen dret fins que no hagi passat un mes des que s’inclouen 
en la nova pòlissa contractada.                

Assegurances en promoció
Assistència sanitària

Dental 

Multiram

Per cada nova contractació de una, o més, de les assegurances indicades a l’apartat “Assegurances 
en promoció”, realitzada en les dates indicades a l’apartat “Període de vigència”, el prenedor de 
l’assegurança podrà participar a la promoció MÉSPROTECCIÓ 2022 segons les bases indicades tot 
seguit.

Empresa organitzadora  
SegurCaixa Adeslas, SA d’assegurances i reassegurances (d’ara endavant, SegurCaixa 
Adeslas), actualment amb domicili social al passeig de la Castellana, 259 C (Torre de Cristal), 
28046 Madrid, CIF A-28011864 i inscrita de moment en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 
44503, foli 45, full B-6492.

Gestió de la promoció
La gestió de la promoció és a càrrec d’IDE Comunicación y Marketing de Incentivos (d’ara 
endavant, IDE), amb CIF B-85223113 i domicili social al carrer de Ríos Rosas, 47, nau 1 C, 28003 
Madrid.

Objecte de la promoció 
Per cada nova contractació d’una de les assegurances, o més, que es relacionen a l’apartat 
“Assegurances en promoció”, que es faci entre les dates que s’indiquen a l’apartat “IV. Període de 
vigència”, el prenedor de l’assegurança, sempre que estigui al corrent de pagament de la prima de les 
assegurances en promoció contractades, pot aconseguir l’abonament d’un import en una o diverses 
targetes regal d’El Corte Inglés® o en un o diversos e-xecs regal d’Amazon® o en una o diverses 
targetes Repsol® (d’ara endavant, “targeta” o “xec regal”) o combinant les diverses opcions, d’ús 
exclusiu en els comerços de cadascuna d’aquestes companyies, d’acord amb les condicions que 
s’indiquen en aquestes bases i en les condicions que estableixen cadascun dels comerços indicats.      

Període de vigència  
El període de vigència de la promoció comença l’1 de març de 2022 i acaba el 31 de juliol de 2022, 
ambdós inclosos (d’ara endavant, “el període promocional”). 

Responsabilitat de SegurCaixa Adeslas    
SegurCaixa Adeslas no és responsable de les alteracions o els canvis que IDE pugui fer sobre 
aquesta promoció, independentment de quin sigui el motiu, fins i tot la cancel·lació de la promoció 
en cas de cessació d’activitat. Igualment, SegurCaixa Adeslas tampoc respon dels casos de força 
major (com ara vagues, etc.) que puguin impedir al prenedor gaudir totalment o parcialment de la 
targeta o el xec regal, i queda exempta de qualsevol responsabilitat en cas que es produeixi algun 
dels casos assenyalats. 

SegurCaixa Adeslas es reserva el dret de fer qualsevol canvi, suspendre o ampliar aquesta 
campanya, sempre que ho consideri necessari, especialment afegir o eliminar les opcions de 
targeta o e-xec regal disponibles de manera temporal o definitivament, ja sigui per falta d’estoc o 

Càlcul de l’import 
Per cada assegurança en promoció que compleixi les condicions que s’indiquen en aquestes bases, 
el prenedor pot aconseguir l’abonament d’un import en una targeta o e-xec regal en funció del que 
s’indica a continuació: 

· Les assegurances de la categoria “Assistència sanitària” donen dret a 50 € per cada assegurat 
inclòs a la pòlissa, sempre que aquest assegurat tingui contractada a la mateixa pòlissa la 
cobertura dental2.

· Les assegurances de les categories “Multiram” o “Dental” amb una prima anualitzada1 igual o 
superior a 200 € donen dret a 50 € per cada pòlissa contractada. 

· Les assegurances de les categories “Multiram” o “Dental” amb una prima anualitzada1 igual o 
superior a 100 € però inferior a 200 € donen dret a 25 € per cada pòlissa contractada.

Multiplicador d’import

Addicionalment, els imports anteriors es multipliquen per 2 si el prenedor ha contractat almenys 2 
assegurances en promoció o ha inclòs dos assegurats en cada nova assegurança contractada a 
efectes de d’aquest multiplicador, de les assegurances de l’apartat “Assistència sanitària” només es 
tindran en compte els assegurats que també tinguin contractada la cobertura dental2.              

En qualsevol cas, l’import màxim que es pot aconseguir per prenedor és de 1.000 €.

Exemples:

1. Un client contracta un SegurCaixa Accidents Complet amb una prima anualitzada1 de 180 €:
25 € (assegurança multiram amb prima >100 €) = 25 € d’import total

2. Un client contracta un SegurCaixa Auto Selecció amb una prima anual de 460 €:
50 € (assegurança multiram amb prima >200 € ) = 50 € d’import total

3. Un client contracta una assegurança d’assistència sanitària amb tres assegurats, tots amb 
cobertura Dental inclòs:
50 € (assistència sanitària amb cobertura dental) x 3 assegurats x 2 en tenir inclosos més de dos assegurats = 300 € 
d’import total

4. Un client contracta una assegurança d’assistència sanitària amb un assegurat amb cobertura dental 
i un SegurCaixa Llar amb una prima anualitzada1 de 215 €:
50 € (assistència sanitària amb cobertura dental) x 1 assegurat + 50 € (assegurança multiram amb prima >200 €) = 
100 € x 2 (per contractar més d’una assegurança o assegurat) = 200 € d’import total

Exclusió com a participants  
En cas que el prenedor d’aquesta promoció no compleixi els requisits que s’exigeixen en aquestes 
bases o les dades que proporcioni per participar-hi no siguin vàlides o no aporti les dades 
necessàries que se li sol·licitin, no pot accedir a la targeta o l’e-xec regal objecte d’aquesta promoció. 

Queden exclosos de la promoció els empleats i els jubilats de SegurCaixa Adeslas i de les empreses 
relacionades, directament o indirectament, en la realització d’aquesta promoció, com també els seus 
familiars directes.

SegurCaixa Adeslas es reserva el dret d’eliminar justificadament qualsevol participació que defraudi, 
alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la promoció. Igualment, 
en queda eliminat qualsevol participant que, de manera intencionada o no, perjudiqui o danyi la 
imatge de SegurCaixa Adeslas, la dels seus clients o la de la resta de participants.

Mecànica de la promoció
El prenedor pot sol·licitar les targetes o els xecs regal als quals pugui tenir dret a la pàgina web 
www.mesproteccio.cat o www.masproteccion.es a partir del 21-6-2022, una vegada hagi transcorregut 

Protecció de dades
SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, com a responsable del tractament, 
tracta les dades personals que es faciliten amb l’única finalitat de gestionar els serveis que 
s’ofereixen en aquesta campanya, d’acord amb el seu consentiment exprés. Les dades que es 
faciliten no se cedeixen a tercers, llevat d’obligació legal. Així mateix, es conserven mentre duri la 
gestió de la campanya. Li recordem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, 
limitació del tractament i portabilitat de les dades, com també retirar-ne el consentiment per al 
tractament, per a la qual cosa ha d’enviar un correu electrònic a l’adreça lopd@masproteccion.es 
amb la indicació “Derechos privacidad - Campaña Más Protección” i consignar-hi el seu nom i 
cognoms, juntament amb una còpia del DNI o un document anàleg que l’identifiqui. En cas que 
demani oposar-se a cedir les seves dades a IDE perquè gestioni la promoció, no podrà participar-hi ni 
obtenir la targeta regal o e-xec regal corresponent. Per acabar, l’informem que té dret a presentar una 
reclamació derivada del tractament de les seves dades personals a l’Agència Espanyola de Protecció 
de Dades.

Règim fiscal i jurisdicció  
D’acord amb la normativa fiscal aplicable en el moment de fer la promoció, els imports abonats tenen 
la consideració de guany patrimonial no subjecte a retenció i s’han d’integrar en la base imposable 
general de l’impost sobre la renda de les persones físiques del perceptor.

Aquestes condicions generals s’han d’interpretar d’acord amb la llei espanyola. Per a tot allò relatiu a 
la interpretació, el compliment i l’execució d’aquestes bases, SegurCaixa Adeslas i els participants, 
amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o privilegi que els pugui correspondre, se sotmeten de 
manera expressa a la jurisdicció i la competència dels jutjats i els tribunals de Madrid

Les targetes o e-xecs regal que lliura SegurCaixa Adeslas tenen la consideració de guany patrimonial 
que s’integra en la base imposable general de l’impost sobre la renda de les persones físiques. 
Correspon al perceptor incorporar el valor del bé a la declaració de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques en cas que estigui obligat a presentar-la.

En senyal d’acceptació i conformitat amb  la promoció realitzada, es firma el present document.



un mes des del pagament del primer rebut de prima de cadascuna de les assegurances en promoció, 
sempre que aquestes assegurances es mantinguin en vigor i al corrent de pagament.

Per sol·licitar les targetes, el prenedor ha de seguir les indicacions següents:

1. Accedir a www.mesproteccio.cat o www.masproteccion.es 
2. Introduir el número del DNI i el número de pòlissa als camps habilitats per fer-ho
3. Triar les targetes o els xecs regal.
4. Acceptar les condicions: en cas que el prenedor no accepti les bases, no té dret a participar en la 

promoció i no pot continuar amb el procés de sol·licitud de les targetes o els xecs regal.
5. Seleccionar un correu electrònic o un telèfon perquè se li pugui enviar ’un codi de seguretat per 

validar la seva identitat i donar-li accés a les targetes o els xecs regal.
5.1 El correu electrònic o el telèfon que pot seleccionar són aquells que el prenedor de 

l’assegurança hagi facilitat a SegurCaixa Adeslas en el moment de contractar l’assegurança o 
en qualsevol moment de la relació contractual. 

5.2 En cas que no disposi de correu electrònic o telèfon, ha de contactar amb el mediador o trucar 
al 91 904 04 48 per actualitzar les dades de contacte.

6. Comprovar que ha rebut les targetes o els xecs regal.
7. La targeta o el xec regal s’han de bescanviar o fer-ne ús d’acord amb les instruccions de 

l’emissor.

· Les targetes regal d’El Corte Inglés®  s’han de recollir en qualsevol establiment d’El Corte Inglés o 
Hipercor amb el val que li facilitem. Aquestes targetes no caduquen i es poden fer servir en 
qualsevol centre d’El Corte Inglés®, Hipercor, Supercor, Sfera, Bricor, La Tienda en Casa, 
www.elcorteingles.es i Viajes El Corte Inglés. El val per obtenir la targeta regal caduca l’1/7/2023, 
data a partir de la qual ja no es pot bescanviar per la targeta regal.   

· Les targetes regal de Repsol® s’han de descarregar directament del web i es poden fer servir a 
totes les gasolineres Repsol, Campsa i Petronor d’Espanya. Caduquen un any després de la data 
l’emissió.

· Els e-xecs regal d’Amazon® s’han de descarregar directament del web i es poden fer servir al web 
d’Amazon Espanya. Caduquen el 23-7-2028. 

En tot cas, no es pot rebre l’import esmentat a través d’un altre mitjà, encara que durant la promoció 
l’asseguradora pugui ampliar el catàleg d’opcions disponibles.

La sol·licitud només es pot fer des d’un dispositiu connectat al territori espanyol i fins al 19-12-2022. 
A partir d’aquesta data es perd el dret a sol·licitar el regal.

Una vegada s’hagi lliurat la targeta o el xec regal, SegurCaixa Adeslas no es fa responsable de l’ús 
que se’n faci; qualsevol dubte o incidència en aquest sentit s’ha de tractar amb l’entitat emissora de la 
targeta o el xec regal.

Acceptació de les bases
El fet de participar en aquesta promoció implica que s’accepten íntegrament aquestes bases. 

SegurCaixa Adeslas també es reserva el dret d’anul·lar, prorrogar, ampliar, retallar o modificar la 
promoció si les circumstàncies l’obliguen a fer-ho, sense que hagi de justificar la decisió i sense que 
se li pugui reclamar cap mena de responsabilitat com a conseqüència d’aquest fet, sempre que no 
perjudiqui els drets adquirits pels participants.

SegurCaixa Adeslas ha posat a disposició dels participants un call center per atendre qualsevol 
dubte o consulta sobre el funcionament de la promoció. A aquest efecte, el participant pot resoldre 
tots els dubtes que tingui trucant al número 91 904 04 18, de dilluns a dijous de 9 h a 14 h i de 16 h a 
18 h, i els divendres, de 9 h a 15 h (de l’1 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 9 h a 15 h), 
tret dels festius nacionals i els de la Comunitat de Madrid. El número de telèfon que s’ha proporcionat 
anteriorment estarà operatiu fins a un mes després que s’acabi la promoció. 

Les bases estaran disponibles i accessibles en tot moment perquè es puguin consultar a 
www.mesproteccio.cat i www.masproteccion.es i també a www.adeslas.cat i a www.adeslas.es.

per canvis en els acords amb les companyies responsables d’emetre les targetes o e-xecs regal o per 
qualsevol altre motiu. 

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 a continuació:

· El prenedor ha de ser una persona física resident a Espanya amb NIF o NIE en vigor i ser el pagador 
de l’assegurança.

· La contractació de l’assegurança o les assegurances es pot fer a través de qualsevol canal i punt de 
venda, excepte el canal de bancassegurances (CaixaBank, SA).

· Durant el període de promoció que s’ha indicat (entre l’1-3-2022 i el 31-7-2022, ambdós inclosos), el 
prenedor ha de contractar alguna de les assegurances que s’inclouen en aquesta promoció. En cas 
que es contracti alguna assegurança amb data d’efecte diferida, aquesta data no pot ser superior a 
sis mesos respecte de la data de contractació.

· La prima anualitzada1 de cadascuna de les assegurances que es contractin ha de ser, com a mínim, 
de 100 €. 

· Per a les assegurances que s’indiquen com a “multiram” a l’apartat “Assegurances en promoció, el 
prenedor i/o l’assegurat no han d’haver cancel·lat, durant els dos mesos anteriors a la contractació de 
l’assegurança en promoció, una assegurança de la mateixa modalitat sobre un bé idèntic o sobre la 
mateixa persona amb SegurCaixa Adeslas. En aquest sentit, s’entén per modalitats les que 
s’indiquen a l’apartat “Assegurances en promoció”.

· Per a les assegurances que s’indiquen com a “Assistència sanitària” o “Dental” a l’apartat “Assegurances 
en promoció”, el prenedor i/o assegurat no ha d’haver cancel·lat, per oposició a la pròrroga o per 
qualsevol altra causa, durant el període d’aquesta promoció i/o tres mesos abans que comenci, una 
assegurança de la mateixa modalitat sobre la mateixa persona amb SegurCaixa Adeslas.

· En el moment de sol·licitar la targeta regal, tal com s’estipula a l’apartat “Mecànica de la promoció”, 
les assegurances que donen dret a la promoció han d’estar en vigor i al corrent de pagament. 

· Aquesta promoció és incompatible amb altres promocions d’extorn de prima.
· Les assegurances no donen dret a abonament fins que no hagi passat un mes des que entren en 

efecte. En el cas dels assegurats, no donen dret fins que no hagi passat un mes des que s’inclouen 
en la nova pòlissa contractada.                

Assegurances en promoció
Assistència sanitària

Dental 

Multiram

Per cada nova contractació de una, o més, de les assegurances indicades a l’apartat “Assegurances 
en promoció”, realitzada en les dates indicades a l’apartat “Període de vigència”, el prenedor de 
l’assegurança podrà participar a la promoció MÉSPROTECCIÓ 2022 segons les bases indicades tot 
seguit.

Empresa organitzadora  
SegurCaixa Adeslas, SA d’assegurances i reassegurances (d’ara endavant, SegurCaixa 
Adeslas), actualment amb domicili social al passeig de la Castellana, 259 C (Torre de Cristal), 
28046 Madrid, CIF A-28011864 i inscrita de moment en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 
44503, foli 45, full B-6492.

Gestió de la promoció
La gestió de la promoció és a càrrec d’IDE Comunicación y Marketing de Incentivos (d’ara 
endavant, IDE), amb CIF B-85223113 i domicili social al carrer de Ríos Rosas, 47, nau 1 C, 28003 
Madrid.

Objecte de la promoció 
Per cada nova contractació d’una de les assegurances, o més, que es relacionen a l’apartat 
“Assegurances en promoció”, que es faci entre les dates que s’indiquen a l’apartat “IV. Període de 
vigència”, el prenedor de l’assegurança, sempre que estigui al corrent de pagament de la prima de les 
assegurances en promoció contractades, pot aconseguir l’abonament d’un import en una o diverses 
targetes regal d’El Corte Inglés® o en un o diversos e-xecs regal d’Amazon® o en una o diverses 
targetes Repsol® (d’ara endavant, “targeta” o “xec regal”) o combinant les diverses opcions, d’ús 
exclusiu en els comerços de cadascuna d’aquestes companyies, d’acord amb les condicions que 
s’indiquen en aquestes bases i en les condicions que estableixen cadascun dels comerços indicats.      

Període de vigència  
El període de vigència de la promoció comença l’1 de març de 2022 i acaba el 31 de juliol de 2022, 
ambdós inclosos (d’ara endavant, “el període promocional”). 

Responsabilitat de SegurCaixa Adeslas    
SegurCaixa Adeslas no és responsable de les alteracions o els canvis que IDE pugui fer sobre 
aquesta promoció, independentment de quin sigui el motiu, fins i tot la cancel·lació de la promoció 
en cas de cessació d’activitat. Igualment, SegurCaixa Adeslas tampoc respon dels casos de força 
major (com ara vagues, etc.) que puguin impedir al prenedor gaudir totalment o parcialment de la 
targeta o el xec regal, i queda exempta de qualsevol responsabilitat en cas que es produeixi algun 
dels casos assenyalats. 

SegurCaixa Adeslas es reserva el dret de fer qualsevol canvi, suspendre o ampliar aquesta 
campanya, sempre que ho consideri necessari, especialment afegir o eliminar les opcions de 
targeta o e-xec regal disponibles de manera temporal o definitivament, ja sigui per falta d’estoc o 

Càlcul de l’import 
Per cada assegurança en promoció que compleixi les condicions que s’indiquen en aquestes bases, 
el prenedor pot aconseguir l’abonament d’un import en una targeta o e-xec regal en funció del que 
s’indica a continuació: 

· Les assegurances de la categoria “Assistència sanitària” donen dret a 50 € per cada assegurat 
inclòs a la pòlissa, sempre que aquest assegurat tingui contractada a la mateixa pòlissa la 
cobertura dental2.

· Les assegurances de les categories “Multiram” o “Dental” amb una prima anualitzada1 igual o 
superior a 200 € donen dret a 50 € per cada pòlissa contractada. 

· Les assegurances de les categories “Multiram” o “Dental” amb una prima anualitzada1 igual o 
superior a 100 € però inferior a 200 € donen dret a 25 € per cada pòlissa contractada.

Multiplicador d’import

Addicionalment, els imports anteriors es multipliquen per 2 si el prenedor ha contractat almenys 2 
assegurances en promoció o ha inclòs dos assegurats en cada nova assegurança contractada a 
efectes de d’aquest multiplicador, de les assegurances de l’apartat “Assistència sanitària” només es 
tindran en compte els assegurats que també tinguin contractada la cobertura dental2.              

En qualsevol cas, l’import màxim que es pot aconseguir per prenedor és de 1.000 €.

Exemples:

1. Un client contracta un SegurCaixa Accidents Complet amb una prima anualitzada1 de 180 €:
25 € (assegurança multiram amb prima >100 €) = 25 € d’import total

2. Un client contracta un SegurCaixa Auto Selecció amb una prima anual de 460 €:
50 € (assegurança multiram amb prima >200 € ) = 50 € d’import total

3. Un client contracta una assegurança d’assistència sanitària amb tres assegurats, tots amb 
cobertura Dental inclòs:
50 € (assistència sanitària amb cobertura dental) x 3 assegurats x 2 en tenir inclosos més de dos assegurats = 300 € 
d’import total

4. Un client contracta una assegurança d’assistència sanitària amb un assegurat amb cobertura dental 
i un SegurCaixa Llar amb una prima anualitzada1 de 215 €:
50 € (assistència sanitària amb cobertura dental) x 1 assegurat + 50 € (assegurança multiram amb prima >200 €) = 
100 € x 2 (per contractar més d’una assegurança o assegurat) = 200 € d’import total

Exclusió com a participants  
En cas que el prenedor d’aquesta promoció no compleixi els requisits que s’exigeixen en aquestes 
bases o les dades que proporcioni per participar-hi no siguin vàlides o no aporti les dades 
necessàries que se li sol·licitin, no pot accedir a la targeta o l’e-xec regal objecte d’aquesta promoció. 

Queden exclosos de la promoció els empleats i els jubilats de SegurCaixa Adeslas i de les empreses 
relacionades, directament o indirectament, en la realització d’aquesta promoció, com també els seus 
familiars directes.

SegurCaixa Adeslas es reserva el dret d’eliminar justificadament qualsevol participació que defraudi, 
alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la promoció. Igualment, 
en queda eliminat qualsevol participant que, de manera intencionada o no, perjudiqui o danyi la 
imatge de SegurCaixa Adeslas, la dels seus clients o la de la resta de participants.

Mecànica de la promoció
El prenedor pot sol·licitar les targetes o els xecs regal als quals pugui tenir dret a la pàgina web 
www.mesproteccio.cat o www.masproteccion.es a partir del 21-6-2022, una vegada hagi transcorregut 

Protecció de dades
SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, com a responsable del tractament, 
tracta les dades personals que es faciliten amb l’única finalitat de gestionar els serveis que 
s’ofereixen en aquesta campanya, d’acord amb el seu consentiment exprés. Les dades que es 
faciliten no se cedeixen a tercers, llevat d’obligació legal. Així mateix, es conserven mentre duri la 
gestió de la campanya. Li recordem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, 
limitació del tractament i portabilitat de les dades, com també retirar-ne el consentiment per al 
tractament, per a la qual cosa ha d’enviar un correu electrònic a l’adreça lopd@masproteccion.es 
amb la indicació “Derechos privacidad - Campaña Más Protección” i consignar-hi el seu nom i 
cognoms, juntament amb una còpia del DNI o un document anàleg que l’identifiqui. En cas que 
demani oposar-se a cedir les seves dades a IDE perquè gestioni la promoció, no podrà participar-hi ni 
obtenir la targeta regal o e-xec regal corresponent. Per acabar, l’informem que té dret a presentar una 
reclamació derivada del tractament de les seves dades personals a l’Agència Espanyola de Protecció 
de Dades.

Règim fiscal i jurisdicció  
D’acord amb la normativa fiscal aplicable en el moment de fer la promoció, els imports abonats tenen 
la consideració de guany patrimonial no subjecte a retenció i s’han d’integrar en la base imposable 
general de l’impost sobre la renda de les persones físiques del perceptor.

Aquestes condicions generals s’han d’interpretar d’acord amb la llei espanyola. Per a tot allò relatiu a 
la interpretació, el compliment i l’execució d’aquestes bases, SegurCaixa Adeslas i els participants, 
amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o privilegi que els pugui correspondre, se sotmeten de 
manera expressa a la jurisdicció i la competència dels jutjats i els tribunals de Madrid

Les targetes o e-xecs regal que lliura SegurCaixa Adeslas tenen la consideració de guany patrimonial 
que s’integra en la base imposable general de l’impost sobre la renda de les persones físiques. 
Correspon al perceptor incorporar el valor del bé a la declaració de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques en cas que estigui obligat a presentar-la.

En senyal d’acceptació i conformitat amb  la promoció realitzada, es firma el present document.



un mes des del pagament del primer rebut de prima de cadascuna de les assegurances en promoció, 
sempre que aquestes assegurances es mantinguin en vigor i al corrent de pagament.

Per sol·licitar les targetes, el prenedor ha de seguir les indicacions següents:

1. Accedir a www.mesproteccio.cat o www.masproteccion.es 
2. Introduir el número del DNI i el número de pòlissa als camps habilitats per fer-ho
3. Triar les targetes o els xecs regal.
4. Acceptar les condicions: en cas que el prenedor no accepti les bases, no té dret a participar en la 

promoció i no pot continuar amb el procés de sol·licitud de les targetes o els xecs regal.
5. Seleccionar un correu electrònic o un telèfon perquè se li pugui enviar ’un codi de seguretat per 

validar la seva identitat i donar-li accés a les targetes o els xecs regal.
5.1 El correu electrònic o el telèfon que pot seleccionar són aquells que el prenedor de 

l’assegurança hagi facilitat a SegurCaixa Adeslas en el moment de contractar l’assegurança o 
en qualsevol moment de la relació contractual. 

5.2 En cas que no disposi de correu electrònic o telèfon, ha de contactar amb el mediador o trucar 
al 91 904 04 48 per actualitzar les dades de contacte.

6. Comprovar que ha rebut les targetes o els xecs regal.
7. La targeta o el xec regal s’han de bescanviar o fer-ne ús d’acord amb les instruccions de 

l’emissor.

· Les targetes regal d’El Corte Inglés®  s’han de recollir en qualsevol establiment d’El Corte Inglés o 
Hipercor amb el val que li facilitem. Aquestes targetes no caduquen i es poden fer servir en 
qualsevol centre d’El Corte Inglés®, Hipercor, Supercor, Sfera, Bricor, La Tienda en Casa, 
www.elcorteingles.es i Viajes El Corte Inglés. El val per obtenir la targeta regal caduca l’1/7/2023, 
data a partir de la qual ja no es pot bescanviar per la targeta regal.   

· Les targetes regal de Repsol® s’han de descarregar directament del web i es poden fer servir a 
totes les gasolineres Repsol, Campsa i Petronor d’Espanya. Caduquen un any després de la data 
l’emissió.

· Els e-xecs regal d’Amazon® s’han de descarregar directament del web i es poden fer servir al web 
d’Amazon Espanya. Caduquen el 23-7-2028. 

En tot cas, no es pot rebre l’import esmentat a través d’un altre mitjà, encara que durant la promoció 
l’asseguradora pugui ampliar el catàleg d’opcions disponibles.

La sol·licitud només es pot fer des d’un dispositiu connectat al territori espanyol i fins al 19-12-2022. 
A partir d’aquesta data es perd el dret a sol·licitar el regal.

Una vegada s’hagi lliurat la targeta o el xec regal, SegurCaixa Adeslas no es fa responsable de l’ús 
que se’n faci; qualsevol dubte o incidència en aquest sentit s’ha de tractar amb l’entitat emissora de la 
targeta o el xec regal.

Acceptació de les bases
El fet de participar en aquesta promoció implica que s’accepten íntegrament aquestes bases. 

SegurCaixa Adeslas també es reserva el dret d’anul·lar, prorrogar, ampliar, retallar o modificar la 
promoció si les circumstàncies l’obliguen a fer-ho, sense que hagi de justificar la decisió i sense que 
se li pugui reclamar cap mena de responsabilitat com a conseqüència d’aquest fet, sempre que no 
perjudiqui els drets adquirits pels participants.

SegurCaixa Adeslas ha posat a disposició dels participants un call center per atendre qualsevol 
dubte o consulta sobre el funcionament de la promoció. A aquest efecte, el participant pot resoldre 
tots els dubtes que tingui trucant al número 91 904 04 18, de dilluns a dijous de 9 h a 14 h i de 16 h a 
18 h, i els divendres, de 9 h a 15 h (de l’1 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 9 h a 15 h), 
tret dels festius nacionals i els de la Comunitat de Madrid. El número de telèfon que s’ha proporcionat 
anteriorment estarà operatiu fins a un mes després que s’acabi la promoció. 

Les bases estaran disponibles i accessibles en tot moment perquè es puguin consultar a 
www.mesproteccio.cat i www.masproteccion.es i també a www.adeslas.cat i a www.adeslas.es.

per canvis en els acords amb les companyies responsables d’emetre les targetes o e-xecs regal o per 
qualsevol altre motiu. 

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 a continuació:

· El prenedor ha de ser una persona física resident a Espanya amb NIF o NIE en vigor i ser el pagador 
de l’assegurança.

· La contractació de l’assegurança o les assegurances es pot fer a través de qualsevol canal i punt de 
venda, excepte el canal de bancassegurances (CaixaBank, SA).

· Durant el període de promoció que s’ha indicat (entre l’1-3-2022 i el 31-7-2022, ambdós inclosos), el 
prenedor ha de contractar alguna de les assegurances que s’inclouen en aquesta promoció. En cas 
que es contracti alguna assegurança amb data d’efecte diferida, aquesta data no pot ser superior a 
sis mesos respecte de la data de contractació.

· La prima anualitzada1 de cadascuna de les assegurances que es contractin ha de ser, com a mínim, 
de 100 €. 

· Per a les assegurances que s’indiquen com a “multiram” a l’apartat “Assegurances en promoció, el 
prenedor i/o l’assegurat no han d’haver cancel·lat, durant els dos mesos anteriors a la contractació de 
l’assegurança en promoció, una assegurança de la mateixa modalitat sobre un bé idèntic o sobre la 
mateixa persona amb SegurCaixa Adeslas. En aquest sentit, s’entén per modalitats les que 
s’indiquen a l’apartat “Assegurances en promoció”.

· Per a les assegurances que s’indiquen com a “Assistència sanitària” o “Dental” a l’apartat “Assegurances 
en promoció”, el prenedor i/o assegurat no ha d’haver cancel·lat, per oposició a la pròrroga o per 
qualsevol altra causa, durant el període d’aquesta promoció i/o tres mesos abans que comenci, una 
assegurança de la mateixa modalitat sobre la mateixa persona amb SegurCaixa Adeslas.

· En el moment de sol·licitar la targeta regal, tal com s’estipula a l’apartat “Mecànica de la promoció”, 
les assegurances que donen dret a la promoció han d’estar en vigor i al corrent de pagament. 

· Aquesta promoció és incompatible amb altres promocions d’extorn de prima.
· Les assegurances no donen dret a abonament fins que no hagi passat un mes des que entren en 

efecte. En el cas dels assegurats, no donen dret fins que no hagi passat un mes des que s’inclouen 
en la nova pòlissa contractada.                

Assegurances en promoció
Assistència sanitària

Dental 

Multiram

Per cada nova contractació de una, o més, de les assegurances indicades a l’apartat “Assegurances 
en promoció”, realitzada en les dates indicades a l’apartat “Període de vigència”, el prenedor de 
l’assegurança podrà participar a la promoció MÉSPROTECCIÓ 2022 segons les bases indicades tot 
seguit.

Empresa organitzadora  
SegurCaixa Adeslas, SA d’assegurances i reassegurances (d’ara endavant, SegurCaixa 
Adeslas), actualment amb domicili social al passeig de la Castellana, 259 C (Torre de Cristal), 
28046 Madrid, CIF A-28011864 i inscrita de moment en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 
44503, foli 45, full B-6492.

Gestió de la promoció
La gestió de la promoció és a càrrec d’IDE Comunicación y Marketing de Incentivos (d’ara 
endavant, IDE), amb CIF B-85223113 i domicili social al carrer de Ríos Rosas, 47, nau 1 C, 28003 
Madrid.

Objecte de la promoció 
Per cada nova contractació d’una de les assegurances, o més, que es relacionen a l’apartat 
“Assegurances en promoció”, que es faci entre les dates que s’indiquen a l’apartat “IV. Període de 
vigència”, el prenedor de l’assegurança, sempre que estigui al corrent de pagament de la prima de les 
assegurances en promoció contractades, pot aconseguir l’abonament d’un import en una o diverses 
targetes regal d’El Corte Inglés® o en un o diversos e-xecs regal d’Amazon® o en una o diverses 
targetes Repsol® (d’ara endavant, “targeta” o “xec regal”) o combinant les diverses opcions, d’ús 
exclusiu en els comerços de cadascuna d’aquestes companyies, d’acord amb les condicions que 
s’indiquen en aquestes bases i en les condicions que estableixen cadascun dels comerços indicats.      

Període de vigència  
El període de vigència de la promoció comença l’1 de març de 2022 i acaba el 31 de juliol de 2022, 
ambdós inclosos (d’ara endavant, “el període promocional”). 

Responsabilitat de SegurCaixa Adeslas    
SegurCaixa Adeslas no és responsable de les alteracions o els canvis que IDE pugui fer sobre 
aquesta promoció, independentment de quin sigui el motiu, fins i tot la cancel·lació de la promoció 
en cas de cessació d’activitat. Igualment, SegurCaixa Adeslas tampoc respon dels casos de força 
major (com ara vagues, etc.) que puguin impedir al prenedor gaudir totalment o parcialment de la 
targeta o el xec regal, i queda exempta de qualsevol responsabilitat en cas que es produeixi algun 
dels casos assenyalats. 

SegurCaixa Adeslas es reserva el dret de fer qualsevol canvi, suspendre o ampliar aquesta 
campanya, sempre que ho consideri necessari, especialment afegir o eliminar les opcions de 
targeta o e-xec regal disponibles de manera temporal o definitivament, ja sigui per falta d’estoc o 

1.- 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.
2.- En el cas de les assegurances Adeslas Negocis NIF i Adeslas Extra Negocis NIF, al no existir la possibilitat de d’afegir la cobertura dental a 
la mateixa pòlissa, el prenedor haurà de contractar una assegurança Adeslas Dental Autònoms amb el mateix nombre d’assegurats, tant a 
efectes del cácul de l’import com a efectes del multiplicador d’import.

Càlcul de l’import 
Per cada assegurança en promoció que compleixi les condicions que s’indiquen en aquestes bases, 
el prenedor pot aconseguir l’abonament d’un import en una targeta o e-xec regal en funció del que 
s’indica a continuació: 

· Les assegurances de la categoria “Assistència sanitària” donen dret a 50 € per cada assegurat 
inclòs a la pòlissa, sempre que aquest assegurat tingui contractada a la mateixa pòlissa la 
cobertura dental2.

· Les assegurances de les categories “Multiram” o “Dental” amb una prima anualitzada1 igual o 
superior a 200 € donen dret a 50 € per cada pòlissa contractada. 

· Les assegurances de les categories “Multiram” o “Dental” amb una prima anualitzada1 igual o 
superior a 100 € però inferior a 200 € donen dret a 25 € per cada pòlissa contractada.

Multiplicador d’import

Addicionalment, els imports anteriors es multipliquen per 2 si el prenedor ha contractat almenys 2 
assegurances en promoció o ha inclòs dos assegurats en cada nova assegurança contractada a 
efectes de d’aquest multiplicador, de les assegurances de l’apartat “Assistència sanitària” només es 
tindran en compte els assegurats que també tinguin contractada la cobertura dental2.              

En qualsevol cas, l’import màxim que es pot aconseguir per prenedor és de 1.000 €.

Exemples:

1. Un client contracta un SegurCaixa Accidents Complet amb una prima anualitzada1 de 180 €:
25 € (assegurança multiram amb prima >100 €) = 25 € d’import total

2. Un client contracta un SegurCaixa Auto Selecció amb una prima anual de 460 €:
50 € (assegurança multiram amb prima >200 € ) = 50 € d’import total

3. Un client contracta una assegurança d’assistència sanitària amb tres assegurats, tots amb 
cobertura Dental inclòs:
50 € (assistència sanitària amb cobertura dental) x 3 assegurats x 2 en tenir inclosos més de dos assegurats = 300 € 
d’import total

4. Un client contracta una assegurança d’assistència sanitària amb un assegurat amb cobertura dental 
i un SegurCaixa Llar amb una prima anualitzada1 de 215 €:
50 € (assistència sanitària amb cobertura dental) x 1 assegurat + 50 € (assegurança multiram amb prima >200 €) = 
100 € x 2 (per contractar més d’una assegurança o assegurat) = 200 € d’import total

Exclusió com a participants  
En cas que el prenedor d’aquesta promoció no compleixi els requisits que s’exigeixen en aquestes 
bases o les dades que proporcioni per participar-hi no siguin vàlides o no aporti les dades 
necessàries que se li sol·licitin, no pot accedir a la targeta o l’e-xec regal objecte d’aquesta promoció. 

Queden exclosos de la promoció els empleats i els jubilats de SegurCaixa Adeslas i de les empreses 
relacionades, directament o indirectament, en la realització d’aquesta promoció, com també els seus 
familiars directes.

SegurCaixa Adeslas es reserva el dret d’eliminar justificadament qualsevol participació que defraudi, 
alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la promoció. Igualment, 
en queda eliminat qualsevol participant que, de manera intencionada o no, perjudiqui o danyi la 
imatge de SegurCaixa Adeslas, la dels seus clients o la de la resta de participants.

Mecànica de la promoció
El prenedor pot sol·licitar les targetes o els xecs regal als quals pugui tenir dret a la pàgina web 
www.mesproteccio.cat o www.masproteccion.es a partir del 21-6-2022, una vegada hagi transcorregut 

Protecció de dades
SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, com a responsable del tractament, 
tracta les dades personals que es faciliten amb l’única finalitat de gestionar els serveis que 
s’ofereixen en aquesta campanya, d’acord amb el seu consentiment exprés. Les dades que es 
faciliten no se cedeixen a tercers, llevat d’obligació legal. Així mateix, es conserven mentre duri la 
gestió de la campanya. Li recordem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, 
limitació del tractament i portabilitat de les dades, com també retirar-ne el consentiment per al 
tractament, per a la qual cosa ha d’enviar un correu electrònic a l’adreça lopd@masproteccion.es 
amb la indicació “Derechos privacidad - Campaña Más Protección” i consignar-hi el seu nom i 
cognoms, juntament amb una còpia del DNI o un document anàleg que l’identifiqui. En cas que 
demani oposar-se a cedir les seves dades a IDE perquè gestioni la promoció, no podrà participar-hi ni 
obtenir la targeta regal o e-xec regal corresponent. Per acabar, l’informem que té dret a presentar una 
reclamació derivada del tractament de les seves dades personals a l’Agència Espanyola de Protecció 
de Dades.

Règim fiscal i jurisdicció  
D’acord amb la normativa fiscal aplicable en el moment de fer la promoció, els imports abonats tenen 
la consideració de guany patrimonial no subjecte a retenció i s’han d’integrar en la base imposable 
general de l’impost sobre la renda de les persones físiques del perceptor.

Aquestes condicions generals s’han d’interpretar d’acord amb la llei espanyola. Per a tot allò relatiu a 
la interpretació, el compliment i l’execució d’aquestes bases, SegurCaixa Adeslas i els participants, 
amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o privilegi que els pugui correspondre, se sotmeten de 
manera expressa a la jurisdicció i la competència dels jutjats i els tribunals de Madrid

Les targetes o e-xecs regal que lliura SegurCaixa Adeslas tenen la consideració de guany patrimonial 
que s’integra en la base imposable general de l’impost sobre la renda de les persones físiques. 
Correspon al perceptor incorporar el valor del bé a la declaració de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques en cas que estigui obligat a presentar-la.

En senyal d’acceptació i conformitat amb  la promoció realitzada, es firma el present document.

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

Firma del prenedor, SegurCaixa Adeslas


