
 

 

BASES de la promoció Vida + Salut 
(a partir del 12 de setembre de 2022) 

 
 

1. Entitats promotores: les entitats organitzadores de la promoció conjunta Vida + Salut (d’ara endavant, la 
“Promoció”) són (i) BanSabadell Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, amb NIF A-08371908 i domicili social al carrer 
Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid (d’ara endavant, “BSV”) i (ii) BanSabadell Seguros Generales, S.A. de Seguros 
y Reaseguros, amb CIF A-64194590 i domicili social al carrer Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid (d’ara endavant, 
“BSSG”) i (iii) Sanitas Sociedad Anónima de Seguros, amb NIF A-28037042 i domicili social al carrer Ribera del 
Loira, 52, 28042 Madrid. 
 
 

2. Participants: podran participar a la Promoció els clients de Banco de Sabadell, S.A., persones físiques, majors d’edat 
i residents en territori espanyol, que contractin o hagin contractat, a través de BanSabadell Mediación, Operador 
de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A. (d’ara endavant, “BanSabadell Mediación”) una 
assegurança de Life Care, Life Care Dona o Life Care Premium (productes de BSV1) (amb data de contractació a 
partir de l’1 de juliol de 2017) i a més contractin o hagin contractat una assegurança Protecció Salut (BSSG-
Sanitas2), i almenys un dels dos tingui data d’efecte a partir del període d’inici del període promocional a través de 
l’esmentat mediador (d’ara endavant, els “Participants o Prenedors”). Queden exclosos de la promoció el producte 
Life Care 10 i totes les assegurances de vida amb data de contractació anterior al 30 de juny de 2017 (inclosa). 
Queden igualment exclosos de la promoció els clients que siguin autònoms, negocis o entitats jurídiques, així com 
empleats o exempleats del Grup Sabadell. 
 
 

3. Període Promocional: del 12 de setembre de 2022 fins al 12 de setembre de 2023 (ambdues dates incloses). Les 
Entitats Promotores podran renovar la promoció per períodes anuals, així com ajornar, cancel·lar, suspendre o 
modificar la Promoció en qualsevol moment, prèvia comunicació. 
 
 

4. Condicions de la Promoció: 
 

a. El participant ha de contractar o haver contractat i mantenir dues assegurances: i) una assegurança Life 
Care, Life Care Dona o Life Care Premium (d’ara endavant, assegurança de vida) i ii) contractar o haver 
contractat una assegurança Protecció Salut. Almenys una d’aquestes dues assegurances ha de tenir data 
d’efecte a partir del 12 de setembre del 2022. 

b. El Prenedor de l’assegurança ha de ser el mateix en totes dues assegurances.  
c. El Prenedor ha d’estar al corrent del pagament de les primes de totes dues assegurances  
d. El Participant només tindrà dret a un incentiu promocional anual, encara que tingui més assegurances 

contractades. 
e. Queden excloses de la promoció les pòlisses de salut que hagin estat anul·lades i posteriorment 

reactivades o contractades novament en els últims DOTZE (12) mesos naturals. 
f. Totes les assegurances han d’haver estat contractades mitjançant el mediador BanSabadell Mediación 3 
g. Els comptes de càrrec dels rebuts de les dues assegurances han de ser comptes a Banco de Sabadell, S.A. 

 
 

5. Incentiu promocional: els Participants que compleixin les condicions de la Promoció rebran cada any, mentre 
estigui en vigor la promoció i sense cap tràmit previ, un ingrés per part de BSV de cent euros (100€), al mateix 
compte bancari on s’hagi fet el pagament de la prima de l’assegurança de vida. 
Per rebre l’incentiu, totes dues assegurances han d’estar vigents i al corrent de pagament. Si el compte bancari 
en què s’ha fet el pagament de l’assegurança de vida no és de titularitat exclusiva del Prenedor, aquest eximeix 
de tota responsabilitat derivada d’aquest fet les Entitats Promotores i BanSabadell Mediación. 

 
 

6. Lliurament de l’incentiu promocional: Es farà l’abonament mitjançant transferència bancària en un termini d’entre 
TRENTA (30) i SEIXANTA (60) dies comptadors des de la data de cobrament de la prima de l’última assegurança 
contractada. Aquest procés s’aplica tant a la contractació com a la renovació anual de les assegurances. 

 
 

7. Informació bàsica sobre Protecció de Dades Personals:  
 
7.1.- Informació de protecció de dades de BanSabadell Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros 
 
Les dades personals dels Participants a la Promoció seran objecte de tractament d’acord amb els elements 
següents: 

 



 

 

Responsable BanSabadell Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros  

Finalitat Abonament de l’incentiu de la promoció “Vida + Salut”  

Drets Accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat 

Informació 
addicional Pot consultar la informació addicional a l’URL www.sabadellvida.com  

 
Per fer l’ingrés de l’incentiu promocional, la vostra entitat bancària Banco de Sabadell, S.A. haurà de confirmar a 
BSV que el Participant compleix les condicions de la Promoció i comunicar la data de la seva alta. La participació 
en aquesta promoció és voluntària. Si no voleu participar en aquesta Promoció, només heu de manifestar-ho a la 
vostra entitat bancària per qualsevol mitjà i no es comunicarà aquesta informació a BSV, ni es farà l’ingrés de 
l’incentiu promocional.  
 
7.2.- Informació de protecció de dades de Sanitas S.A. de Seguros (Sanitas) i BanSabadell Seguros Generales, S.A. 
de Seguros y Reaseguros (BSSG) 
 
Per beneficiar-se de la promoció, si decidiu contractar una assegurança de salut (en les condicions definides al 
present document), ha hagut d’autoritzar Sanitas i BSSG a obtenir informació sobre la vostra condició de prenedor 
d’una pòlissa de vida assegurada per BanSabadell Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, en les condicions que es 
defineixen en aquest document. Aquest tractament de les vostres dades personals que fan Sanitas i BSSG, en 
qualitat de corresponsables del tractament, és legítim ja que és necessari per a l’execució del contracte que 
sol·liciteu, és a dir, l’execució de la present promoció. Així mateix, si decidiu contractar una assegurança de vida (en 
les condicions definides en aquest document), haureu d’autoritzar BanSabadell Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros 
a comprovar la vostra condició de prenedor d’una pòlissa d’assegurança de salut coassegurada per Sanitas i BSSG 
en els termes que es defineixen en aquest document. Aquesta comunicació d’aquesta dada (la seva condició de 
prenedor) la fan les coasseguradores perquè és necessària per a la conclusió d’un contracte del qual sou part. Us 
recordem que la vostra participació en aquesta promoció és completament voluntària, de manera que si no voleu 
participar, no tindran lloc els tractaments de dades personals que es descriuen en aquest paràgraf.  
 
La finalitat del tractament de les vostres dades personals és el correcte desenvolupament i execució de la promoció, 
de la qual voleu beneficiar-vos, de forma voluntària, inclòs l’abonament de l’incentiu promocional a la vostra entitat 
bancària Banco de Sabadell, S.A.  
 
Us recordem que podeu exercir en qualsevol moment els vostres drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, 
limitació i portabilitat, així com de retirar l’autorització atorgada, a través de les vies que es descriuen a la Informació 
addicional, disponible a www.sanitas.es/RGPD/coasegurosabadell. 
 
 

8. Fiscalitat: s’aplica la fiscalitat vigent en el moment de l’ingrés de l’incentiu. En l’actualitat, l’ingrés de l’incentiu té 
la consideració de guany patrimonial i no està subjecte a retenció. 

 
 

9. L’acceptació de les presents Bases suposa la plena conformitat amb elles, així com l’acceptació del criteri de les 
Entitats Promotores en la resolució de qualsevol controvèrsia o conflicte que pogués sorgir en el desenvolupament 
de la Promoció, sempre que no perjudiqui indegudament els participants.  

_________________________________________ 
 
1 Life Care, Life Care Premium i Life Care Dona són assegurances de BanSabadell Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, amb NIF 
A-08371908 i domicili social al carrer Isabel Colbrand 22, 28050, Madrid, inscrita en el R.M. de Madrid i en el Reg. d’Entitats 
Asseguradores de Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb clau núm. C0557. 
 
2 Protecció Salut és una coassegurança de BanSabadell Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros, amb NIF A-64194590 
i domicili social al carrer Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid, inscrita en el R.M. de Madrid y en el Reg. d’Entitats Asseguradores 
de DGSiFP amb clau núm. C0767 i de Sanitas, Sociedad Anónima de Seguros, amb NIF A28037042 i domicili social al carrer 
Ribera del Loira 52, 28042 Madrid, inscrita al R.M. de Madrid i al Reg. d’Entitats Asseguradores de Direcció General 
d’Assegurances i Fons de Pensions amb clau núm. C0320. 

 
3 Seguros mediados por BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., NIF A-
03424223, amb domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita en el R. M. d’Alacant i en el Registre administratiu de 
distribuïdors d’assegurances i reassegurances de Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0004. 
Actua per compte de BanSabadell Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros; BanSabadell Seguros Generales, S.A. de Seguros y 
Reaseguros i Sanitas, Sociedad Anónima de Seguros, i té subscrita una assegurança de responsabilitat civil d’acord amb el que 
disposa la normativa de distribució d’assegurances i reassegurances privades vigent en cada moment. Podeu consultar les 
entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha formalitzat un contracte d’agència d’assegurances al web 
www.bancsabadell.com/bsmediacion 


