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Per 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 de 2018 i el 31 de març de 2019, el 
prenedor de l’assegurança, sempre que pagui les assegurances en promoció contractades, pot 
aconseguir l’abonament d’un import equivalent de fins a tres mensualitats de la prima 
d’aquestes assegurances, d’acord amb les condicions que es detallen a continuació.  
 

Condicions de la promoció 

Durant el període de promoció esmentat (entre l’1 d’agost de 2018 i el 31 de març de 2019), 
s’ha de contractar una assegurança o més d’una de les que es recullen a l’apartat 
“Assegurances en promoció”, i s’han de complir els requisits generals que es detallen a 
continuació: 

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

 El prenedor i/o assegurat no ha d’haver cancel·lat, perquè s’oposi a la pròrroga o per 
qualsevol altra causa, durant el període d’aquesta promoció, ni tampoc durant els dos 
mesos anteriors a l’inici, cap assegurança de la mateixa modalitat sobre la mateixa persona 
amb SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances (d’ara endavant, 
“l’asseguradora”). 

 Les assegurances han d’entrar en vigor, com a màxim: 
- Per a contractacions fetes de l’1 al 31 d’agost, 2 mesos després de la data de 

contractació. 
- Per a contractacions fetes de l’1 de setembre al 31 d’octubre, l’1 de gener de 2019. 
- Per a contractacions fetes a partir de l’1 de novembre, 2 mesos des de la data de 

contractació. 

 L’assegurança o assegurances contractades s’han de mantenir vigents almenys dotze 
mesos des que entren en vigor, o vint-i-quatre mesos en cas que s’opti a les categories de 
promoció “1 mes gratuït més a la renovació”, i s’ha de tenir contractada la modalitat de 
pagament de prima mensual durant aquests períodes. 

 No pot participar en aquesta promoció cap prenedor que, en cas d’haver-ho fet en altres 
campanyes de l’asseguradora, hagués incomplert qualsevol de les condicions estipulades i 
l’asseguradora no hagués pogut restar del seu compte bancari, tal com s’estipula en 
aquestes campanyes, l’import corresponent. 

 En el moment de fer els abonaments al compte, les assegurances que hagin donat dret a 
promoció han d’estar en vigor i al corrent de pagament. 

A més d’això, s’han de complir els requisits específics per a cada una de les categories de la 
promoció que s’indiquen a continuació, en funció de la categoria a la qual es vulgui optar o de 
les condicions que es compleixin de cada una de les categories esmentades: 

Categoria de promoció “2 mesos gratuïts”: 

Si durant el període de promoció el prenedor contracta qualsevol de les assegurances de 
l’apartat “Assegurances en promoció” d’Assistència Sanitària o de Dental, té dret a 
l’abonament d’un import equivalent als dos primers rebuts de prima mensual de cada una de 
les assegurances contractades, tal com s’indica a l’apartat “Abonament de mensualitats en 
promoció”. 
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Categoria de promoció “1 mes gratuït més a la renovació”: 

Si durant el període de promoció el prenedor contracta qualsevol de les assegurances de 
l’apartat “Assegurances en promoció” d’Assistència Sanitària i una altra de l’apartat Dental o 
Adeslas Dental Família Plurianual , té dret, a més dels abonaments que li puguin correspondre 
d’acord amb la categoria anterior, a l’abonament d’un import equivalent al primer rebut de 
prima mensual de la segona anualitat d’aquestes assegurances, tal com s’indica a l’apartat 
“Abonament de mensualitats en promoció”. 

Igualment, durant les dues primeres anualitats de les assegurances que donen dret a 
promoció, s’ha de mantenir inclòs, com a mínim, el mateix nombre d’assegurats que en el 
moment de la contractació. A més, en l’assegurança Dental ha de constar inclòs, com a mínim, 
el mateix nombre d’assegurats que el de l’assegurança d’Assistència Sanitària. 

La categoria de promoció obtinguda es determina quan s’acaba la campanya, és a dir, el 31 de 
març de 2019, i només es tenen en compte les assegurances que estiguin vigents i, si és el cas, 
els assegurats que hi estiguin inclosos en aquell moment. 
 

Assegurances en promoció 

 
Assistència Sanitària 

 Adeslas Plena 

 Adeslas Plena Plus 

Dental 

 Adeslas Dental Família  
 

Abonament de mensualitats en promoció 

L’abonament dels imports corresponents es fa al compte bancari al qual estigui domiciliada la 
prima de cada una de les assegurances en promoció, en un pagament o en uns quants: 

Per a la categoria “2 mesos gratuïts”, s’abonen els imports en dos pagaments: una setmana 
després del pagament del primer rebut mensual sencer i una setmana després del pagament 
del segon rebut mensual sencer.  

Per a la categoria “1 mes gratuït més a la renovació”, s’abona l’import corresponent una 
setmana després del pagament del primer rebut de la segona anualitat.  
 

Incompliment de les condicions de la promoció 

Si s’incomplís qualsevol de les condicions esmentades a l’apartat “Condicions de la promoció”, 
es restaria del compte bancari al qual s’hagués ingressat l’abonament la quantitat 
corresponent al resultat de la diferència entre l’import lliurat i l’import que realment li hagués 
correspost. 
 
D’acord amb això, el prenedor autoritza l’asseguradora de manera expressa i irrevocable a 
fer càrrecs en els termes expressats en aquest apartat al compte bancari indicat més amunt. 

En senyal d’acceptació i de conformitat amb la promoció i la cessió de dades esmentades, se 

signa aquest document per banca digital CaixaBankNow. 

         SegurCaixa Adeslas, SA 

 

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

SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances 

Amb domicili social al passeig de la Castellana, 259 C, edifici Torre de Cristal, 28046 Madrid, 

amb NIF A28011864, i inscrita en el moment de la impressió en el RM de Barcelona, tom 

20481, foli 130, full B-64. 


