PUBLICITAT

Nou MyHome

Per fi a casa,
per fi MyHome
Amb MyHome comptes amb productes que t’ofereixen més protecció, seguretat i benestar,
perquè guanyis en tranquil·litat i comoditat alhora.

Emporta’t una
Targeta Regal

I la teva butxaca també ho agrairà, ja que podràs emportar-te una Targeta Regal¹ de 50 € per
cada nou producte contractat dels inclosos en la promoció, fins a un màxim de 500 €, amb una
contractació mínima de dos productes.
Tens tots aquests productes per triar:

Assegurança
MyBox Llar

MyBox Alarma
Llar

Assegurança
MyBox Vida o
Seviam hipotecari

Assegurança
MyBox Auto

Solució de
panells solars

Portàtil últim
model

Televisor
nou

Grans
electrodomèstics

Protecció
Senior

Rènting

Vehicle
d’ocasió

Scooters

Per exemple si contractes:

+
Assegurança
MyBox Llar

+
Assegurança
MyBox Vida

Televisor
nou

Podràs emportar-te 150 € en una Targeta Regal

1. Els productes inclosos en la promoció són qualsevol producte finançat de televisors (queden exclosos de la promoció els productes publicats com
a recondicionats o outlet), portàtils, grans electrodomèstics, microones, purificadors d’aire, panells solars, vehicles d’ocasió o motos comercialitzats
per Wivai Selectplace, SAU, contractant un rènting, MyBox Alarma Llar, MyBox Protecció Senior o les assegurances MyBox Llar, MyBox Auto
o les assegurances de vida MyBox Vida o Seviam Obert/Seviam Plus amb cobertura d’un préstec hipotecari. L’import de la prima de les assegurances
ha de ser d’almenys 20 € mensuals de prima per als tres primers anys (36 mesos); és a dir, 720 € de prima per al primer període de l’assegurança.
En cas que un mateix client contracti diverses assegurances de vida, es consideren com una única assegurança i la prima de promoció és la suma de
les primes d’aquestes assegurances. Tots els productes inclosos en la promoció es contracten per separat i són independents entre ells. En el cas de
contractar un sistema de seguretat, panells solars o Protecció Senior, aquests haurien de quedar instal·lats o activats en un període màxim de sis mesos
a comptar des de la data de la sol·licitud, d’acord amb les condicions de la promoció. Vàlid exclusivament per a contractacions noves dels productes
inclosos en la promoció fetes entre el 4-4-2022 i l’1-7-2022. L’import de la promoció s’abonarà en una Targeta Regal per a persona física. El client
obtindrà 50 € en una Targeta Regal per cada producte nou contractat que compleixi les condicions de la promoció i amb una contractació mínima de
dos productes. L’import de la promoció està subjecte als impostos, a les retencions o a altres recàrrecs vigents en la data d’abonament de l’incentiu,
així com a les limitacions i penalitzacions en cas d’incompliment de les condicions de la promoció. Promoció no compatible amb altres promocions.
Consulta la resta de les condicions de la promoció, subscripció i contractació dels productes a qualsevol oficina de CaixaBank o a www.CaixaBank.cat
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Nou MyHome
Tu i la teva llar, sempre protegits

§

MYBOX LLAR2
Una completa assegurança amb el mateix preu mensual durant els 3 primers anys que cobreix
el contingut i el continent del teu habitatge, ja sigui de propietat o de lloguer.

§

§

Àmplies cobertures de danys per aigua.

§

Actes vandàlics del llogater.

§

Garantia àmplia del continent (tot risc accidental).

Màxima protecció
per a la llar

MYBOX ALARMA LLAR3
Amplia la seguretat de casa teva gràcies als dispositius d’última tecnologia exclusiva contra
robatoris i ocupacions amb detecció anticipada i immune a la inhibició. Actuació immediata en
menys de 29 segons, amb connexió 24 hores a la central receptora més gran d’Europa i avís a
la policia o als serveis d’emergència, si calgués.
A més, també t’ofereix una gestió integral del sistema d’alarma i control mediambiental de
l’habitatge amb l’app My Verisure.

Tranquil·litat per a tu i la teva família

§

MYBOX VIDA2
Estar protegit en tot moment et dona la tranquil·litat que tu i els teus necessiteu. MyBox Vida
t’ofereix àmplies i completes cobertures que et permetran cuidar-te i cuidar els teus de la millor
manera possible. Disposaràs de cobertures en cas de:
§

Càncer, infart i altres malalties greus com, per exemple, ictus (apoplexia), bypass o
trasplantament d’òrgan vital, amb el pagament del 50 % del capital assegurat4

§

Doble capital per defunció i invalidesa absoluta permanent en cas d’accident5

§

Invalidesa absoluta permanent

§

Defunció

Et sentiràs
protegit en
tot moment

A més, durant els tres anys posteriors a la contractació, disposaràs d’un servei de segona opinió
mèdica6 en cas de malaltia greu.

2. Les assegurances MyBox Vida, MyBox Llar i MyBox Auto tenen una durada inicial de tres anys i la forma de pagament de la prima és mensual. No s’hi apliquen
recàrrecs per fraccionament. Si l’assegurança és renovada, la prima de renovació es pot recalcular conforme a les condicions de la pòlissa. A partir del quart any, la
pòlissa de les assegurances MyBox es renovarà anualment de manera automàtica. Subjecte a les condicions de MyBox. Les condicions de contractació es poden
consultar a qualsevol oficina CaixaBank o a www.CaixaBank.cat 3. L’oferta de venda de MyBox Alarma i de MyBox Protecció Senior és exclusiva de Securitas
Direct, SAU, inscrita en el Registre Nacional de Seguretat Privada amb el núm. 2737, amb la intermediació de Wivai Selectplace, SAU, Gran Via de les Corts
Catalanes, 159, 08014 Barcelona. NIF A-58481730. Per a informació més detallada, consulta wivai.com. Aquesta oferta està subjecta a les normes establertes
a la Llei d’ordenació del comerç detallista, defensa de consumidors i usuaris i a la resta de normes de desenvolupament. MyBox Alarma: Securitas Direct, SAU,
es compromet a dur a terme un estudi de seguretat personalitzat via telefònica i, un cop efectuat, a instal·lar l’alarma en un termini de 72 hores, moment en què se
subscriurà el contracte oportú directament amb Securitas Direct, SAU. El dia de la instal·lació, Securitas Direct, SAU, et lliurarà tota la documentació de la garantia
100 % de manteniment, així com totes les explicacions i condicions d’ús del producte. MyBox Protecció Senior: Securitas Direct, SAU, es compromet a lliurar
el producte al lloc indicat abans de tres dies, moment en què se subscriurà el contracte oportú directament amb Securitas Direct, SAU. Securitas Direct, SAU,
es posarà en contacte amb tu per activar el producte i et lliurarà tota la documentació de la garantia 100 % de manteniment, així com totes les explicacions
i condicions d’ús del producte. Si tinguessis cap anomalia o incidència de postvenda, has de contactar directament amb el telèfon del Servei d’Assistència
Tècnica de Securitas Direct (900 111 099). CaixaBank és aliè als termes i a les condicions d’aquesta oferta i a les relacions comercials o contractuals que
se’n derivin, ja que tan sols es limita a facilitar-hi l’accés. 4. Les cobertures de malaltia per càncer; infart agut de miocardi, bypass i trasplantament; ictus
(apoplexia); insuficiència renal; malalties degeneratives (Alzheimer, Parkinson i esclerosi múltiple), i trasplantament d’òrgan vital tenen caràcter excloent
entre elles, és a dir, si succeeix alguna d’aquestes contingències, les altres s’extingeixen, s’abona el 50 % del capital previst per a les cobertures de defunció
o invalidesa absoluta permanent i es manté el 50 % restant del capital esmentat exclusivament per a les cobertures de defunció i invalidesa absoluta
permanent, defunció per accident i invalidesa absoluta permanent per accident, que continuaran vigents per l’import esmentat. Així mateix, a les cobertures
de càncer, infart agut de miocardi i altres malalties greus se’ls aplica un període de carència de 180 dies. 5. Doble capital per accident aplicable per a aquells
casos en els quals la defunció o la invalidesa absoluta permanent sobrevinguin en el termini màxim de dos anys des que va succeir l’accident. 6. El servei
de segona opinió mèdica de MyBox Vida serà prestat durant els tres anys posteriors a la contractació sempre que la pòlissa estigui vigent i al corrent de
pagament. El servei el prestarà l’entitat Teladoc-Health Care Management, SA, i, si no és possible, el prestarà una altra entitat de característiques similars.
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Nou MyHome
Tot el que necessites a la carretera

§

MYBOX AUTO2
Sent-te tranquil al volant amb aquesta assegurança de cotxe amb el mateix preu mensual
durant els 3 primers anys, amb què tindràs coberts els riscos ocasionats per la conducció:
§

Assistència a la carretera les 24 hores

§

Àmplia xarxa de tallers

§

Compromisos de qualitat en la gestió dels sinistres

Per continuar
gaudint de
tranquil·litat

Energia neta i inesgotable

§

PANELLS SOLARS7
Passa’t a l’energia solar i digues sí a la instal·lació de panells solars, que faran que augmenti el
valor del teu habitatge i estalviïs en el consum d’electricitat.
A més, tens inclòs:
§

Instal·lació amb garantia legal de tres anys.

§

Manteniment de tres anys: revisió de la instal·lació, gestió de la garantia dels equips i reparació
d’avaries.

§

Subvencions de fins a un 40 % en l’import de la instal·lació i bonificacions fiscals i de l’impost
sobre béns immobles.

Passa’t a l’energia
sostenible

L’última tecnologia per a casa teva
Fes que el teu dia a dia sigui més fàcil i còmode amb aquests electrodomèstics:

§

FRIGORÍFIC:8 amb la temperatura, frescor i humitat òptimes faràs que els aliments es conservin
durant més temps.

§
§
§

RENTADORA:8 neteja de manera eficient, renta de manera intel·ligent.

Més comoditat
a casa

TELEVISOR:8 amb una nova dimensió en innovació i qualitat d’imatge.
PORTÀTIL:8 roman connectat al que més t’importa amb el millor disseny.

Més protecció i benestar

§

MYBOX PROTECCIÓ SENIOR3
Un servei de 24 hores, els 365 dies, de protecció personal i benestar que ofereix seguretat
tant dins com fora de casa davant de qualsevol situació d’emergència gràcies a l’avançada
tecnologia i al disseny d’alta rellotgeria.
Protecció 24 hores,
365 dies a l’any

7. CONDICIONS DE VENDA PANELLS SOLARS. Oferta vàlida per a la Península i les Canàries. L’oferta de venda és d’EDP Solar España, SA, amb domicili social
a la plaça del Fresno, 2, 33007 Oviedo (Espanya), amb NIF A-74466178, amb la intermediació de Wivai Selectplace, SAU, Gran Via de les Corts Catalanes, 159163, pl. 8, 08014 Barcelona, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 9373, foli 52, full B-50420, inscr. 1a, i NIF A-58481730. CaixaBank col·labora
exclusivament en la forma de pagament. Aquesta oferta està subjecta a les normes establertes a la Llei d’ordenació del comerç detallista, defensa de consumidors
i usuaris i a la resta de normes de desenvolupament. En el moment de la instal·lació, se subscriurà el contracte oportú directament amb EDP Solar España, SA.
EDP Solar España, SA, en els casos en què procedeixi, anticiparà els costos de llicència d’obres i l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (l’ICIO)
pagats a l’ajuntament, i que repercutirà al client després de la instal·lació, d’un valor aproximat de 100 a 200 € o exempt d’algun cost segons el municipi. La
gestió de les subvencions per part d’EDP té un valor de 199 € i no està inclosa en el finançament. EDP procedirà a retornar l’import de la gestió del servei de
subvencions quan no es concedeixin per presentació incorrecta de la sol·licitud per part d’EDP (presentació fora de termini, documentació d’EDP incorrecta,
etcètera). La instal·lació només es farà en habitatges unifamiliars amb un únic comptador de la llum, en propietat i amb contractació vigent del subministrament
elèctric. Finançament amb préstec, ofert per CaixaBank, SA. Finançaments subjectes a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant,
en funció de les polítiques de risc de l’entitat que correspongui. 8. CONDICIONS DE VENDA DE GRANS ELECTRODOMÈSTICS, TELEVISORS, PORTÀTILS
I SCOOTERS. Promoció i venda: Wivai Selectplace, SAU, Gran Via de les Corts Catalanes, 159-163, 08014 Barcelona. NIF A-58481730. Servei publicitat:
finançament de l’adquisició d’un producte en exclusiva a Wivai. Finançament amb préstec, ofert per CaixaBank, SA, i finançament amb targeta, ofert per
CaixaBank Payments & Consumer, EFC EP, SAU, o per CaixaBank, SA, en exclusiva per a targetes comercialitzades per CaixaBank que acceptin fraccionament.
CaixaBank, SA, entitat agent de l’entitat híbrida de pagament CaixaBank Payments & Consumer, EFC EP, SAU, amb CIF A-08980153 i domicili social al
carrer de Caleruega, 102, 28033 Madrid. Inscrita en el Registre Oficial d’Entitats del Banco de España amb el codi 8776. El sistema de protecció de fons de
clients usuaris de serveis de pagament triat per CaixaBank Payments & Consumer, EFC EP, SAU, és el dipòsit en un compte separat obert a CaixaBank, SA.
Finançaments subjectes a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de l’entitat que correspongui.
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Nou MyHome
Els temps canvien. La teva mobilitat també

§

RÈNTING:9 despreocupació de sèrie. Descobreix les nostres ofertes de rènting, que et permeten
gaudir del teu cotxe nou pagant una quota mensual que ho inclou tot: assistència a la
carretera, assegurances, manteniment, canvi de pneumàtics...

§

VEHICLES D’OCASIÓ:10 vehicles procedents de rènting d’un sol conductor. Cotxes
perfectament mantinguts i revisats, amb dotze mesos de garantia mecànica i electrònica i canvi
de nom inclòs. El match perfecte entre passió i raó.

§

SCOOTERS:8 canvia la teva manera de moure’t sentint la llibertat de moviment. Urbans i
lleugers, permeten que els teus desplaçaments siguin àgils i eficients.

Per gaudir
conduint

Per a més informació, consulta www.CaixaBank.cat

9. Comercialitzat per CaixaBank, SA, agent d’Arval Service Lease, SAU (NIF A-81573479). 10. L’oferta de venda és d’Arval BNP Paribas Group amb la
intermediació de Wivai Selectplace, SAU, Gran Via de les Corts Catalanes, 159-163, 08014 Barcelona. NIF A-58481730. CaixaBank col·labora exclusivament
en la forma de pagament. CONDICIONS DE FINANÇAMENT. Finançament amb préstec, ofert per CaixaBank, SA. Finançaments subjectes a l’anàlisi de la
solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de l’entitat que correspongui.
Els clients més grans de 62 anys i fins a 67 anys només poden contractar MyBox Vida amb la cobertura de defunció. Informació subjecta a les condicions
generals, particulars i especials de cada pòlissa, així com a les condicions de subscripció i contractació. Assegurances de vida de VidaCaixa, SAU
d’Assegurances i Reassegurances, i assegurances de no vida de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances. CaixaBank, SA,
operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA
d’Assegurances i Reassegurances, amb NIF A-08663619 i domicili social al carrer del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València. Inscrit en el Registre
de Distribuïdors d’Assegurances i Reassegurances de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. Té contractada l’assegurança corresponent de
responsabilitat civil professional per cobrir les responsabilitats que puguin sorgir per negligència professional, d’acord amb la legislació vigent. Se’n pot
obtenir més informació a la seva pàgina web.
Informació vàlida del 4-4-2022 a l’1-7-2022. NRI: 4190-2022/09681
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