
 
 
 

 

 
 

- - - - - -DOCUMENT INFORMATIU- - - - - - 
 

El present document té caràcter exclusivament informatiu, això és, no suposa un compromís per a les 
parts. El seu objectiu és informar de les condicions i conseqüències d’ incompliment de la promoció 
associada a la operació que sol·licita. 
Per prestar el seu consentiment a aquesta promoció, serà necessari la introducció de la clau 
d’autorització que li sigui sol·licitada en el procés de contractació que està realitzant. 

 
 
 

Els clients d’un Pack Family (en endavant, el “Pack”) que contractin una assegurança Vida Familiar i la 
incorporin al Pack podran obtenir una cobertura complementària que cobreix la defunció conjunta per 
qualsevol causa dels titulars de les 2 assegurances Vida Familiar amb dret a aquesta cobertura amb 
un capital assegurat conjunt de 350.000 €, sempre que compleixin les condicions que es detallen més 
endavant.  

 

Condicions per tenir dret a la cobertura complementària de defunció conjunta:  
 

 Hi ha d’haver 2 assegurances Vida Familiar incorporades al Pack Family amb prenedor diferent, a  
31 de desembre de 2018. 

 Com a mínim una d’aquestes assegurances de vida s’ha de contractar entre l’1 d’agost i el 31 de 
desembre de 2018, i la data d’efecte de l’assegurança ha de ser anterior o igual al 28 de febrer de 
2019. En cas que hi hagi més de 2 assegurances Vida Familiar que compleixin les condicions de la 
promoció, només tenen dret a la cobertura complementària les 2 assegurances amb la data d’efecte 
més antiga (i com a mínim una de les assegurances ha de ser de nova contractació).  

 Les assegurances de vida objecte d’aquesta promoció han d’estar vigents, al corrent de pagament i 
dins del Pack mentre la cobertura estigui vigent.  

 Les assegurances de vida que participen en aquesta promoció són:  

o Vida Familiar  
o Vida Familiar Complet  
o Vida Familiar Prèmium  

No es poden beneficiar d’aquesta promoció els prenedors que tinguin una assegurança de vida en qualsevol 
modalitat a 31 de juliol de 2018 i la cancel·lin per contractar-ne una de nova dins del període promocional. 
Tampoc podrà beneficiar-se aquells prenedors que ja participen a la promoció “Pack Family-cobertura 
complementaria de defunció conjunta” i per tant, ja disposin d’una cobertura promocional per defunció 
conjunta vigent. 

 

 

Característiques de la cobertura complementària de defunció conjunta i clàusules específiques de 
l’assegurança:  

 Si es compleixen les condicions d’aquesta promoció, l’assegurador abonarà el capital assegurat per a 
aquesta cobertura, de 350.000 € i que es repartiran entre totes dues assegurances, en cas de 
defunció per qualsevol causa dels 2 titulars amb assegurança Vida Familiar que tinguin dret a aquesta 
cobertura, sempre que la segona defunció es produeixi de manera simultània o en el termini màxim 
d’un any des de la data de la primera defunció i sempre que totes dues defuncions estiguin cobertes 
per l’assegurança.  

 L’assegurador pagarà el capital al/s beneficiari/s previst/s per a la cobertura de defunció dels 
respectius Vida Familiar. Aquest capital es repartirà a parts iguals entre les assegurances Vida 
Familiar que hi tinguin dret.  

 Per aquesta cobertura complementària i el cobrament de la seva prestació, les assegurances Vida 
Familiar han d’estar al corrent de pagament de les primes, i la defunció no haurà de ser 
conseqüència de malaltia o accident originat abans de la data de la seva incorporació al pack ni 



 
 
 

 

concórrer a un altre supòsit d’exclusió recollit a les Condicions particulars de les assegurances 
Vida Familiar.  

  

 

 

 La cobertura complementària estarà vigent a partir del compliment de les condicions de la promoció i fins 
al 31 de desembre de 2022 (inclòs). En qualsevol cas, s’extingirà per a tots els titulars del Pack si 
s’incompleixen les condicions que han donat dret a aquesta cobertura, i també quan es pagui el capital 
assegurat.  

 

Extracte d’exclusions de l’assegurança aplicables per a la cobertura complementària:  

No estan coberts els sinistres en què concorri 
qualsevol de les circumstàncies següents:  

a) El suïcidi de l’assegurat durant el primer any 
de vigència del contracte. A aquest efecte, 
s’entén per suïcidi la mort de l’assegurat 
causada d’una manera conscient i voluntària per 
ell mateix.  

b) El sinistre produït com a conseqüència 
directa o indirecta de reacció o radiació nuclear 
o contaminació radioactiva.  

c) El que per la seva magnitud o gravetat sigui 
qualificat pel govern de la nació com a 
“catàstrofe o calamitat nacional”.  

d) El que s’hagi produït per un conflicte armat 
(tot i que no hagi estat precedit per una 
declaració oficial de guerra).  

e) El sinistre en què l’assegurat intervingui com 
a conductor d’un vehicle sense que disposi del 
permís legal que el faculti per conduir-lo.  

f) El que sigui conseqüència d’un acte 
d’imprudència o negligència greu de l’assegurat, 
i també el que es derivi de la participació de 
l’assegurat en actes delictius, duels o baralles, 
sempre que en aquest últim cas no s’hagi 
efectuat en legítima defensa o en la temptativa 
de salvament a persones o béns.  

h) El que hagi ocorregut com a conseqüència de 
la pràctica com a professional de qualsevol 
esport.  

i) El que resulti de la pràctica –sigui quina sigui 
la freqüència– d’esports aeris en general (com 
ara paracaigudisme, ascensions en globus 
aerostàtics, salts de pont, vols en ala delta, 
navegació amb ultralleugers o planadors, o 
qualsevol altra activitat similar); de la 
participació en competicions –inclosos els 
entrenaments– amb vehicles terrestres, 
embarcacions o aeronaus de motor, tant si és en 
qualitat de pilot, copilot o passatger, i de la 
immersió subaquàtica, l’alpinisme, l’escalada o 
l’espeleologia.  

j) El sinistre causat per exercir les professions 
següents: bombers, busos, pedrers que 
manipulin explosius, domadors i guàrdies 

d’animals feréstecs, guàrdies jurats, miners, 
professions de les forces armades i policies, 
toreros, trapezistes que actuïn sense xarxa, 
tripulants d’aeronaus i altres professions que 
puguin comportar riscos equivalents.  

k) El que sobrevingui quan l’assegurat hagi 
consumit alcohol, drogues tòxiques, 
estupefaents, substàncies psicotròpiques o 
d’altres que produeixin efectes anàlegs, 
independentment dels símptomes externs i del 
comportament de l’assegurat. A aquest efecte, 
s’entén acreditat el consum d’alcohol:  

(i) amb una taxa superior al límit previst en cada 
moment per la legislació sobre trànsit, circulació 
de vehicles amb motor i seguretat vial per 
permetre la conducció de qualsevol vehicle no 
especial, quan el sinistre succeeixi quan 
l’assegurat sigui el conductor d’un vehicle.  

(ii) amb una taxa almenys dues vegades superior 
al límit previst en cada moment per la legislació 
sobre trànsit, circulació de vehicles amb motor i 
seguretat vial per permetre la conducció de 
qualsevol vehicle no especial, quan el sinistre 
no succeeixi a causa de la conducció d’un 
vehicle.  

Sigui com sigui, s’entén acreditat el consum de 
drogues tòxiques, estupefaents, substàncies 
psicotròpiques o d’altres que produeixin efectes 
anàlegs, quan el resultat de l’analítica 
corresponent doni positiu en aquestes 
substàncies.  



  
 
 

 
 

VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances 

Paseo de Recoletos 37, 3º, 28004 Madrid (España) – NIF A58333261 

Inscrita en el R.M. de Madrid, tom 36790, foli 50, full M-658924 

 
 

 
 

 

 

 

A l’efecte d’assegurar la cobertura complementaria d’aquesta promoció, VidaCaixa, SAU 
d’Assegurances i Reassegurances incorporarà com a assegurats a l’assegurança col·lectiva núm. 
819036 de la qual és prenedor, els titulars del Pack que compleixin les condicions promocionals. En cas 
que els titulars del Pack no vulguin ser assegurats d’aquest contracte, ho hauran de comunicar en un 
termini no superior a 30 dies a l’asseguradora VidaCaixa, la qual cosa suposarà que la cobertura de 
defunció conjunta quedi sense efecte i la renúncia dels titulars a les condicions establertes en aquest 
document. 

 

Els titulars del Pack coneixen i accepten les condicions de la promoció previstes en aquest document i, 
especialment, les condicions que s’hi destaquen i la seva incorporació com a assegurats a 
l’assegurança col·lectiva indicada que cobreix la cobertura complementària en les condicions previstes 
en aquesta promoció. 

   

 


