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- - - - - -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 (d'ara endavant, el 'Pack') que contractin una assegurança Vida Familiar o MyBox 

Vida i la incorporin en aquest Pack, podran obtenir una cobertura complementària que cobreix determinades 

malalties greus dels fills amb un capital assegurat conjunt de 20.000 euros, sempre que compleixin les 

condicions detallades en aquest document. 

Condicions per a tenir dret a la cobertura complementària de Doble Protecció Fills 

- Hi ha d'haver almenys 2 assegurances Vida Familiar o MyBox Vida incorporades al Pack Family amb un 

prenedor diferent, en data 30 de juny de 2019; almenys una d'aquestes assegurances de vida s'ha de 

contractar entre l'1 de març i el 30 de juny de 2019. 

- En cas que hi hagi més de dues assegurances de vida dintre del pack que compleixin les condicions 

d’aquesta promoció, només tindran dret a aquesta cobertura complementària l'assegurança de nova 

contractació i l'assegurança més antiga entre les ja contractades. En cas que hi hagués més de dues 

assegurances contractades durant el període de promoció, tindran dret a aquesta cobertura les que 

s'hagin contractat en primer lloc durant el període promocional.  

- Les assegurances de vida objecte d'aquesta promoció s'hauran de mantenir vigents, al corrent de pagament 

i dins del Pack mentre la cobertura sigui vigent. 

- La modalitat d'assegurança de vida que participa en aquesta cobertura promocional és la del Vida 

Familiar o MyBox Vida. 

- No es podran beneficiar d'aquesta promoció els prenedors que tinguin una assegurança Vida Familiar o 

MyBox Vida  en data 28 de febrer de 2019 i la cancel·lin per contractar una assegurança Vida Familiar o 

MyBox Vida nova durant el període promocional. 

- Aquesta promoció Doble Protecció Fills deixa sense efecte la campanya anterior Doble Protecció Vida per a 

aquelles assegurances que compleixin les condicions previstes per a aquesta última cobertura després del 28 

de febrer de 2019. 

Característiques de la cobertura complementària de Doble Protecció Fills 

- A l'efecte d'aquesta cobertura, tindran la condició d'assegurats els fills legalment reconeguts dels prenedors 

de les assegurances amb dret a aquesta cobertura, ja siguin biològics o adoptats, l'edat dels quals no superi 

els 24 anys en el moment del sinistre, i que poden haver nascut amb posterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta 

cobertura i sense necessitat de viure al mateix nucli familiar. 

- Els prenedors de les assegurances amb dret a aquesta cobertura hauran d'ostentar la pàtria potestat sobre 

els fills menors d'edat en el moment en què s'hi incorporin com a assegurats. 
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- Les malalties que donen dret a aquesta prestació són les següents: 

a) Càncer: La presència d'un o més tumors o lesions catalogades com a malignes per un 

anatomopatòleg, que requereixin cirurgia, quimioteràpia o radioteràpia, o provoquin la mort de 

l'assegurat, cosa que inclou els diversos tipus de leucèmia, els limfomes i la malaltia de Hodgkin; 

caracteritzats per: creixement i expansió incontrolats de cèl·lules malignes amb invasió i destrucció 

de teixits normals. 

El càncer l'ha de diagnosticar un oncòleg o patòleg a través d’anàlisis histològiques. 

Queden exclosos d'aquesta garantia: 

 Tot tumor premaligne (cosa que inclou la trombocitèmia essencial i la policitèmia rubra vera, 

el càncer no invasiu o in situ o que tingui un potencial de malignitat baix). 

 Tot tumor de pròstata (si no és que està histològicament classificat com a grau "Gleason" >6 

o que hagi progressat com a mínim a l'estadi T2NOMO). 

 Tot càncer de pell excepte el melanoma (maligne) classificat com a invasiu més enllà de 

l'epidermis. 

 La leucèmia crònica limfocítica si no és que histològicament hagi evolucionat a l'estadi A de 

Binet. 

b) Trasplantament d'òrgans vitals: La garantia cobreix únicament l'assegurat com a receptor del 

trasplantament per accident o malaltia, de qualsevol òrgan dels esmentats a continuació o la inclusió en 

una llista oficial d'espera per al trasplantament dels òrgans següents: cor, pulmó, fetge, ronyó, pàncrees o 

medul·la òssia. 

Caldrá la confirmació de la inclusió de l'assegurat a la llista oficial d'espera d'un dels 

trasplantaments inclosos en la definició. Queda exclós d'aquesta garantia qualsevol altre 

tipus de trasplantament no especificat. 

c) Meningitis: Inflamació de les membranes del cervell (meninges) o de la medul·la espinal, 

provocada per agents infecciosos, sempre que 

produeixin com a resultat un dèficit neurològic significatiu. 

El dèficit neurològic ha de persistir durant almenys 6 setmanes i s'ha d'establir mitjançant un informe 

confirmat per un neuròleg. 

- Si es compleixen les condicions d'aquesta promoció, l'assegurador abonarà el capital assegurat per a 

aquesta cobertura, 20.000 euros a repartir en parts iguals entre els prenedors de les dues assegurances 

amb dret a aquesta cobertura si el fill assegurat és menor d'edat en el moment d'acceptació del sinistre 

i els dos prenedors tenen la pàtria potestat sobre el menor. En el cas que només un dels prenedors de 

les assegurances amb dret a aquesta cobertura tingui la pàtria potestat sobre el menor assegurat 

diagnosticat de la malaltia greu, s’abonarà íntegrament a aquest prenedor el capital assegurat. A més, 

serà beneficiari d'aquesta prestació el fill assegurat 

diagnosticat d'alguna de les malalties indicades, si en el moment de l'acceptació del sinistre ha assolit la 

majoria d'edat. La prestació estarà subjecta a la fiscalitat corresponent segons la legislació vigent en el 

moment del pagament. 
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- Per a aquesta cobertura complementària i el cobrament de la seva prestació, les assegurances  hauran 

d'estar al corrent del pagament de les primes. Aquesta cobertura complementària serà vigent a partir 

del compliment de les condicions de la promoció i fins al 31 de desembre de 2021 (inclòs). En tot 

cas, aquesta cobertura s’extingirà per a tots els prenedors de les assegurances que hi tinguin dret i els 

assegurats per aquesta cobertura “Doble Protecció Fills” en cas d'incompliment de les condicions 

indicades en aquest document, així com quan es pagui el capital assegurat per esdeveniment d'algun 

supòsit objecte d'aquesta cobertura. Igualment, s’extingirà aquesta cobertura quan alguna de les 

assegurances que hi donen dret es resolgui d'acord amb alguna de les causes previstes en la seva 

documentació contractual. 

- Per a aquesta cobertura el període de carència és de tres mesos des de la data en què té efecte. 

- No estaran coberts per aquesta cobertura els sinistres produïts a conseqüència de malalties o 

accidents originats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta cobertura. 

Documentació que s'ha d'aportar en cas de sinistre 

El beneficiari haurà d'aportar els documents següents en cas de sinistre perquè l'assegurador pugui abonar 

la indemnització: 

- Llibre de família. 

- Document acreditatiu de la pàtria potestat del prenedor sobre el fill assegurat menor d'edat. 

- Documentació mèdica indicada a l'apartat “Característiques d'aquesta cobertura” d'aquest document. 

- Qualsevol altre document o mitjà de prova que necessiti l'assegurador per a determinar l'existència 

del sinistre, o per una altra causa justa. 

- El que acrediti la titularitat del compte bancari designat per a l'abonament de la prestació. 

Per tal d'assegurar la cobertura complementària Doble Protecció Fills d'aquesta promoció, VidaCaixa, 

SAU d'Assegurances i Reassegurances incorporarà de manera innominada com a assegurats a 

l'assegurança col·lectiva núm. 819906, de la qual és prenedor, els fills dels prenedors de les 

assegurances que compleixin les condicions promocionals indicades en aquest document. En cas que 

els prenedors no vulguin aquesta incorporació en el contracte esmentat, ho hauran de comunicar en un 

termini no superior a 30 dies a l'asseguradora VidaCaixa, fet que suposarà que la cobertura Doble 

Protecció Fills quedi sense efecte i la renúncia dels prenedors i assegurats a les condicions establertes 

en aquest document. 

Els titulars del Pack coneixen i accepten les condicions d'aquesta promoció previstes en aquest document i, 

especialment, les condicions que figuren destacades en aquest document i la incorporació dels fills com a 

assegurats en l'assegurança col·lectiva indicada que cobreix la cobertura complementària en les condicions 

previstes en aquesta promoció. 

 


