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BASES DE LA PROMOCIÓ Life Care + Protecció 

(del 20 de Setembre de 2021 al 31 de Març de 2022) 

 

 

 

1. Entitat promotora: l’entitat organitzadora d’aquesta promoció és BanSabadell Vida, S. A. de Seguros y 

Reaseguros, amb NIF A08371908 i domicili social a c/ Isabel Colbrand, núm. 22, 28050 Madrid (d’ara endavant, 

«Entitat Promotora» o «BSV»). 

 

2. Participants: podran participar en aquesta promoció aquells clients de Banco de Sabadell, S. A., persones 

físiques, majors d'edat i residents en territori espanyol que contractin, mitjançant BanSabadell Mediación, 

Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S. A. (en endavant, «BanSabadell Mediación») 

una assegurança de Life Care, Life Care Dona o Life Care Premium (productes de BSV1) i que a més contractin o 

ja tinguin contractada una assegurança Protecció Llar (producte de BSSG2), una assegurança Protecció Auto 

(producte de BSSG2 y Zurich3) i/o una assegurança Protecció Salut (Sanitas4) en el Període Promocional (en 

endavant, els «Participants») mitjançant el mediador esmentat. En el cas de l'assegurança de salut, tindrà la 

condició de Participant el prenedor i/o l'assegurat en la respectiva pòlissa. 

 

3. Període Promocional: la promoció compren del 20 de Setembre de 2021 al 31 de Març de 2022, ambdós 

inclosos (d’ara endavant, el «Període Promocional») i, sens perjudici d’això, l'Entitat Promotora el pot ampliar, 

suspendre o cancel·lar en qualsevol moment si hi ha una causa justa, que haurà de comunicar degudament als 

Participants. 

 

4. Condicions de la promoció: 

a. El Participant ha d'haver sol·licitat i contractat una assegurança Life Care, Life Care Dona o Life Care 

Premium amb data d’efecte en el Període Promocional, amb una prima anual igual o superior a CENT 

CINQUANTA euros (150 €) i contractat una assegurança Protecció Llar, Protecció Auto i/o Protecció Salut 

dins el Període Promocional amb data efecte màxima 30/09/2022. 

b. El Participant, amb assegurança de Protecció Llar, Protecció Auto i/o Protecció Salut vigent durant el 

període de campanya, rebrà l'import de la promoció en sol·licitar i contractar una assegurança Life Care, 

Life Care Dona o Life Care Premium en el Període Promocional amb una prima anual igual o superior a 

CENT CINQUANTA euros (150 €). 

c. El prenedor de l'assegurança (persona física) ha de ser el mateix en totes dues assegurances. En el cas 

de l'assegurança de salut, tindrà la condició de Participant el prenedor i/o l'assegurat en la respectiva 

pòlissa. 

d. El Participant s'ha de trobar al corrent de pagament de totes les seves primes d'assegurança de vida i de 

llar, d'auto i de salut de la promoció. 

e. El Participant només tindrà dret a un incentiu promocional per assegurança Life Care, Life Care Dona o 

Life Care Premium contractada. 

f. Queden excloses de la promoció les pòlisses de llar, d'auto i de salut que hagin estat anul·lades i 

posteriorment reactivades o contractades de nou en els últims DOTZE (12) mesos naturals. 

g. Queden excloses les assegurances Sabadell Blink Assegurança Llar i Sabadell Blink Assegurança Auto. 

h. Totes les assegurances han d'haver estat contractades mitjançant el mediador BanSabadell Mediación. 

 

5. Incentiu promocional: consisteix en un ingrés únic per part de BSV,  en el mateix compte bancari que hagin 

efectuat el pagament de l'assegurança de vida Life Care, Life Care Dona o Life Care Premium, de: 

a. CINQUANTA euros (50 €) si l'import de la prima és igual o superior a CENT CINQUANTA euros (150 €) 

b. O de CENT euros (100 €) si l'import de la prima és igual o superior a DOS-CENTS CINQUANTA euros 

(250 €) 

 

6. Lliurament de l'incentiu promocional: els Participants que compleixin les condicions de la promoció rebran un 

ingrés de BSV mitjançant transferència banaria en un termini de VINT (20) dies a comptar desde la data de 

cobrament, per part de BSV, de la prima de l’ultima aassegurança contractada. 
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7. Informació bàsica sobre protecció de dades personals:  

 

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

Finalitat 
Gestionar la promoció «Life Care+Protecció», en l'àmbit de l'execució del contracte 

d'assegurança 

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

Informació 

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

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Life Care, Life Care Premium i Life Care Dona són assegurances de BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros, amb 

NIF A08371908 i domicili social al carrer Isabel Colbrand, núm. 22, 28050, Madrid, inscrita al R. M. de Madrid i al Reg. 

d'Entitats Asseguradores de la DGSiFP amb clau núm. C0557. 
2 BanSabadell Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, amb NIF A64194590 i domicili social al carrer 

Isabel Colbrand, núm. 22, 28050 Madrid 
3 Zurich Insurance plc. Sucursal a Espanya, amb NIF W0072130H i domicili al carrer Agustín de Foxá, núm. 27, 28036 Madrid 
4 Sanitas Sociedad Anónima de Seguros, amb NIF A28037042 i domicili social a Ribera del Loira, núm. 52, 28042 Madrid. 

 

Assegurances mitjançades per BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco 

Sabadell, S. A., NIF A03424223, amb domicili a l’av. Óscar Esplá, núm. 37, 03007 Alacant, inscrita al R. M. d'Alacant i en el 

Registre administratiu de distribuïdors d'assegurances i reassegurances de la Direcció General d’Assegurances i Fons de 

Pensions amb la clau núm. OV-0004, actuant BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros; BanSabadell Seguros 

Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros; Zurich Insurance plc. Sucursal en España i Sanitas Sociedad Anónima 

de Seguros, tenint 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. 

Pots consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d’agència 

d’assegurances al web www.bancosabadell.com/bsmediacion 

 

 

 

http://www.sabadellvida.com/
http://www.bancosabadell.com/bsmediacion

