BASES PROMOCIÓ CAMPANYA “SALUT” DE CRÈDIT ASSEGURANCES
REGLAMENT
Crèdit Assegurances SAU, en endavant “la companyia”, organitza una promoció
adreçada a aquells clients que contractin alguna d’aquestes assegurances de salut:
- PIAM
- Crèditsalut
Aquesta promoció consisteix a premiar amb tres mesos gratuïts el client que contracti
alguna de les assegurances de salut esmentades a través de la companyia i està
disponible per a les tarifes individual, col·lectiu i individual d’empresa.
La promoció estarà vigent del 26 d’agost al 31 de desembre de 2019 (inclosos). Aquesta
promoció no és acumulable a altres ofertes o promocions de la companyia o del Grup
Crèdit Andorrà.
CONDICIONS
PRIMERA

SEGONA
Informació addicional de la promoció:
- En queden exclosos aquells clients que, durant el període de la promoció,
donin de baixa una assegurança de salut Crèditsalut per posteriorment
adherir-se a aquesta promoció i gaudir, així, del descompte.
- En queden exclosos aquells clients que, durant el període de la promoció,
donin de baixa una assegurança de salut PIAM per posteriorment adherirse a aquesta promoció i gaudir, així, del descompte.
- Un client pot participar en la promoció si contracta un PIAM o un Crèditsalut.
D’aquesta manera, el client rebria tres mesos de regal procedents de la
pòlissa contractada del PIAM o Crèditsalut.
- També pot participar en la promoció un client que es dona de baixa de la
seva assegurança Crèditsalut per adquirir l’assegurança PIAM.
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Per poder participar en aquesta promoció són condicions necessàries:
- Contractar una nova pòlissa de salut (PIAM o Crèditsalut).
- Domiciliar el rebut de la pòlissa en un compte corrent actiu, amb preferència per
un compte corrent de Crèdit Andorrà.
- Donar d’alta al sistema totes les pòlisses que compleixin els requisits entre el 26
d’agost del 2019 i el 31 de desembre del 2019 (inclosos).
- Haver fet el primer pagament de la prima de la pòlissa abans del primer dia hàbil
del mes de gener del 2020.

-

Si un client participa en aquesta promoció, no serà aplicable el descompte del
10% els primers sis mesos per portar la nòmina.
Queden exclosos de la promoció aquells clients que tinguin o hagin tingut rebuts
impagats o situacions de morositat amb la companyia i/o les empreses del Grup.

TERCERA
Per poder participar en la promoció, és condició indispensable mantenir la nova pòlissa
activa amb els mateixos assegurats durant un mínim de dos anys a comptar de la data
inicial de contractació de la pòlissa.
En cas que un client incompleixi aquesta condició després d’haver rebut l’abonament
de les tres primeres primes, la Companyia es reserva el dret de recuperar l’import
d’aquest abonament per incompliment d’aquestes bases mitjançant un càrrec en el
compte corrent al qual estigui vinculada la pòlissa, o bé en un compte de Crèdit Andorrà
del qual sigui titular.
QUARTA
Queden excloses de participació en aquesta promoció i, per tant, no tindran dret a premi
aquelles persones que, tot i complir els requisits de la promoció, siguin empleats de
Crèdit Andorrà o de la seva filial Crèdit Assegurances.
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CINQUENA
Per a tots els participants que hagin complert les condicions i els requisits de la
promoció fins a la data d’abonament, l’abonament dels tres mesos de la promoció es
durà a terme de la manera següent:
- A partir de l’1 de desembre de 2019 per a aquelles pòlisses que s’hagin donat
d’alta entre el 26 d’agost de 2019 i el 30 de novembre de 2019, sempre que
el pagament de les tres primeres primes s’hagi fet com a molt tard el primer
dia hàbil del mes de desembre del 2019 (inclòs).
- A partir de l’1 de gener de 2020 per a aquelles pòlisses que s’hagin donat
d’alta entre l’1 d’octubre de 2019 i el 31 de desembre de 2019, sempre que
el pagament de les tres primeres primes s’hagi fet com a molt tard el primer
dia hàbil del mes de gener del 2020 (inclòs).
- A partir de l’1 de febrer de 2020 per a aquelles pòlisses que s’hagin donat
d’alta entre l’1 novembre de 2019 i el 31 de desembre de 2019, sempre que
el pagament de les tres primeres primes s’hagi fet com a molt tard el primer
dia hàbil del mes de febrer del 2020 (inclòs).
- A partir de l’1 de març de 2020 per a aquelles pòlisses que s’hagin donat
d’alta entre l’1 desembre de 2019 i el 31 de desembre de 2019, sempre que
el pagament de les tres primeres primes s’hagi fet com a molt tard el primer
dia hàbil del mes de març del 2020 (inclòs).
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L’abonament de les tres primeres primes es farà en el compte corrent al qual el client
tingui vinculada la pòlissa amb què ha participat en la promoció, amb preferència per
un compte corrent de Crèdit Andorrà, en cas que el client en tingui un.
L’import que es retornarà serà l’equivalent a l’acumulat en les tres primeres primes de
la pòlissa contractada que participa en la promoció. Així, doncs, es retornarà al compte
del client un import acumulat equivalent a aquell que el client hagi realment pagat en
aquell mateix compte.
SISENA
La companyia, com a promotora d’aquesta promoció, es reserva el dret de modificarne les bases, així com les condicions, amb el compromís en tot cas de publicar els
canvis al web www.creditassegurances.ad.
SETENA
Qualsevol discrepància, conflicte o reclamació que pugui sorgir en relació amb
aquestes bases i/o la promoció se sotmetrà a la jurisdicció exclusiva dels tribunals
andorrans.
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Andorra la Vella, agost de 2019
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