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BASES PROMOCIÓ CAMPANYA SALUT 2021 

 

REGLAMENT 
 

CA Vida Assegurances, SA, en endavant “la companyia”, organitza dues promocions 
vinculades.  
 
1) La promoció “2 Mesos gratis” adreçada a aquells clients que contractin alguna 

d’aquestes assegurances de salut i/o de baixa: 
- PIAM 
- Crèditsalut Plus 
- Crèditsalut 
- Crèditsalut Hospitalització 
- Crèditbaixa 

 
La promoció vinculada a aquestes assegurances de salut i/o baixa consisteix a 
retornar les dues primeres primes mensuals un cop el client hagi contractat alguna 
d’aquestes assegurances. La promoció regala els dos mesos gratis si es contracta 
una assegurança de salut i també regala 2 mesos gratis si es contracta una 
assegurança de baixa. La promoció està disponible per a les tarifes individual, 
col·lectiu i individual d’empresa. 
 

NOTA: Amb motiu de la “Black Week”, del 22 de novembre al 3 de desembre 

de 2021, la promoció és de 3 mesos gratis amb un màxim de retorn de fins a 

450 € per pòlissa. El retorn de l’import es realitzarà durant el mes d’abril de 

2022. 

 
2) La promoció “10% descompte” està adreçada a aquells clients que tinguin o que 

hagin contractat una assegurança de salut i de baixa (anteriorment detallades en 
el punt 1) i que també contractin alguna d’aquestes assegurances de vida: 
- Crèditvida Previsió 
- Crèditvida Integral 
- Crèditvida Capital 

 
La promoció vinculada a aquestes assegurances de vida descrites abans consisteix 
a premiar amb un 10% de descompte durant els 6 primers mesos. Aquesta promoció 
està subjecta al fet que el client tingui o hagi contractat una assegurança de salut 
i/o de baixa.  

 
 
Ambdues promocions estan vigents des de l’1 de juny al 31 de desembre de 2021 
(inclosos).  

CONDICIONS 
 

PRIMERA 

Per poder participar en la promoció “2 Mesos gratis” són condicions necessàries: 

- Contractar una assegurança de salut i/o baixa  
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- Donar d’alta al sistema totes les pòlisses que compleixin els requisits entre el dia 

1 de juny i el 31 de desembre del 2021 (ambdós inclosos). 

- Haver fet el primer pagament de la prima de la pòlissa abans del primer dia hàbil 

del mes de gener del 2022. 

- Per participar en aquesta promoció, cal firmar el document d’adhesió pertinent. 

- Els 2 mesos que rebrà cada client equivaldran a les dues primeres primes 

mensuals que se li hagin cobrat amb un màxim de retorn de fins a 300 € per 

pòlissa. 

- Per a cada pòlissa nova, el client participa automàticament en la promoció. 

- Poden participar: 

o Tarifes individuals 

o Tarifes individuals d’empresa* 

o Tarifes col·lectius* 

- És obligatori mantenir la pòlissa activa amb les mateixes condicions durant dos 

anys i firmar un document d’adhesió.  

 

*S’exclouen aquelles pòlisses en què el 100% de la prima la paga l’empresa.  

S’inclouen aquelles persones físiques que paguen la meitat de la pòlissa (i l'altra 

part de la pòlissa serà abonada per l'empresa). Només se’ls abonarà la part 

proporcional que hagin abonat.  

 

Per poder participar en la promoció “10% descompte” són condicions necessàries: 

- Tenir contractada o haver contractat una assegurança de salut o de baixa i 

contractar una assegurança de vida. 

- Per a cada pòlissa nova, el client participa automàticament en la promoció 

sempre que tingui o que hagi contractat una assegurança de salut o de baixa. 

- Aquesta promoció no té permanència. 

- Donar d’alta al sistema totes les pòlisses que compleixin els requisits entre el dia 

1 de juny i el 31 de desembre del 2021 (ambdós inclosos). 

- Haver fet el primer pagament de la prima de la pòlissa abans del primer dia hàbil 

del mes de gener del 2022. 

 

 

SEGONA 

Informació addicional de les promocions: 

- Poden participar clients de Crèdit Andorrà amb un compte corrent obert on siguin 

titulars/cotitulars o no clients (promoció al compte on té l’assegurança 

vinculada). 

- Domiciliar el rebut de la pòlissa en un compte corrent actiu, amb preferència per 

un compte corrent de Crèdit Andorrà. 

- No són acumulables a altres ofertes o promocions de la companyia o de les 

empreses que comercialitzen aquests productes. 

- No hi poden participar empleats de la companyia i empreses que comercialitzen 

aquests productes, tot i que sí que ho poden fer els seus familiars. 
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- Promoció exclusiva per a persones físiques i no per a persones jurídiques. 

- En queden exclosos aquells clients que, durant el període de la promoció, donin 
de baixa una assegurança de salut, de vida i/o de baixa per posteriorment 
adherir-se a aquesta promoció i gaudir, així, de les promocions. Tot i això, poden 
participar en la promoció “2 Mesos gratis” aquells clients que, tot i donar de baixa 
una assegurança de salut, ho facin perquè volen contractar una assegurança 
superior (sent l’ordre de menor a major: Crèditsalut Hospitalització, Crèditsalut, 
Crèditsalut Plus i PIAM).  

- Queden exclosos de la promoció aquells clients que tinguin o que hagin tingut 

rebuts impagats o situacions de morositat amb la companyia i/o amb les 

empreses que comercialitzin aquests productes.  

 
TERCERA 

Per poder participar en la promoció “2 Mesos gratis”, 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 dues primeres primes mensuals, 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. 

 
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 la companyia o de les empreses que comercialitzen aquests productes.  

 
CINQUENA 

Per a tots els participants que hagin complert les condicions i els requisits de les 

promocions fins a la data d’abonament, la gestió de l’abonament es durà a terme de la 

manera següent: 

 

- De la promoció “2 Mesos gratis”:  

o Abonaments: es realitzaran de manera agrupada i sempre que les 

contractacions s’hagin realitzat prèviament als següents mesos de 

l’abonament: 

• Mes d’agost 2021 

• Mes de novembre 2021 

• Mes de febrer 2022 

o Import a retornar: serà l’equivalent a l’acumulat en les dues primeres 

primes mensuals de la pòlissa contractada que participa en la promoció 

(amb un màxim de 300 € per pòlissa). Així doncs, es retornarà al compte 

del client un import acumulat equivalent a aquell que el client realment 

hagi pagat en aquell mateix compte. Aquest retorn 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 
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Andorrà, en cas que el client en tingui un. 

 

- De la promoció “10% de descompte”: l’abonament: el descompte s’aplica 

automàticament en la prima de la quota durant els 6 primers mesos. 

 

 
SISENA 

La companyia, com a promotora d’aquesta promoció, es reserva el dret de modificar-

ne les bases, així com les condicions, amb el compromís en tot cas de publicar els 

canvis al web. 

 
SETENA 

Qualsevol discrepància, conflicte o reclamació que pugui sorgir en relació amb 

aquestes bases i/o amb la promoció se sotmetrà a la jurisdicció exclusiva dels tribunals 

andorrans. 

 
 

Andorra la Vella, juny de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


