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BASES PROMOCIÓ CAMPANYA VIDA RISC 2022 

 

REGLAMENT 
 

CA Vida Assegurances, SA, en endavant “la companyia”, organitza una nova promoció 
adreçada a aquells clients que contractin alguna d’aquestes assegurances de vida: 

 

• Crèditvida Capital (CVC) 

• Crèditvida Integral (CVI) 

• Crèditvida Previsió (CVP) 

• Crèditvida Finançament (CVF) 
 

Aquesta promoció consisteix a premiar amb un descompte del 50% sobre la prima anual 
(amb un màxim de 100 euros per assegurança) el client que contracti alguna de les 
assegurances de vida anteriorment detallades. El client pot gaudir d’aquest descompte 
per cada assegurança de vida detallada, en cas de ser assegurat de cada producte. 
 
Període de la promoció: del 13 d’abril al 31 d’octubre (ambdós inclosos) 

 

CONDICIONS 

PRIMERA 

Per poder participar en la promoció són condicions necessàries: 

 

- Contractar una de les assegurances de vida descrites al punt anterior. 

- La pòlissa que compleixi els requisits ha d’estar donada d’alta al sistema entre 

els dies 13 d’abril i 31 d’octubre (ambdós inclosos). 

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

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

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

anys i firmar un document d’adhesió.  

 

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. 

- Promoció exclusiva per a persones físiques i no per a persones jurídiques. 

- La promoció és acumulativa, per tant, un usuari pot gaudir del descompte per 
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cada pòlissa nova que contracti. 

- En el cas del Crèditvida Capital i del Crèditvida Finançament, per poder 

participar, el capital mínim serà de 12.000 €. 

- Queden exclosos de participar en aquesta promoció: 

o Menors d’edat. 
o Aquells clients que, durant el període de la promoció, donin de baixa una 

assegurança de vida per posteriorment adherir-se a aquesta promoció i 
gaudir, així, de la promoció.  

o 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 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 la promoció, 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 

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:  

 

• El pagament de la prima de la pòlissa (pòlisses donades d’alta fins al 30 de juny de 
2022) es realitzarà durant el mes de juliol.  

• El pagament de la prima de la pòlissa (pòlisses donades d’alta fins al 31 d’octubre 
de 2022) es realitzarà durant el mes de novembre. 

 
CINQUENA 

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. 

 

 
SISENA 

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. 

 

SETENA 
La companyia no es responsabilitza de cap circumstància imputable a tercers que 
pugui afectar el desenvolupament d’aquesta promoció. 
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De la mateixa manera, la companyia tampoc es responsabilitza de cap dany o 
perjudici que la persona premiada d’aquesta promoció pugui patir per qualsevol causa. 
Qualsevol discrepància, conflicte o reclamació que pugui sorgir en relació amb les 
bases del sorteig i/o el procediment de realització del sorteig i l’entrega del premi, se 
sotmetrà a la jurisdicció exclusiva dels tribunals andorrans. 

 
 

 
Andorra la Vella, abril de 2022 

 
 
 


