Treballar en PRO de vostè no només és atendre les seves necessitats financeres. És
anar més lluny.
Sabem que això ens obliga a innovar constantment en la nostra oferta de productes i
serveis financers. Per això, avui li volem comunicar que té a la seva disposició:

Life Care
Contracti una assegurança Life Care*
conjuntament amb una assegurança Protecció
Llar, s’ingressaran 125 euros en el seu compte
I aquest és només un dels molts avantatges de treballar amb Sabadell Professional,
una entitat especialment sensible als professionals com vostè.
Per aquest motiu, en lloc d’explicar-li aquí tot el que podem fer, preferim començar a
treballar.
Entri a la web o contacti per telèfon amb el seu gestor i identifiqui’s com a membre del
seu Col·legi Professional.

* No deixi passar aquesta o portunitat per estar més protegit amb aquestes assegurances. Només fins
al 31/08/2020.
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A Sabadell Professional volem treballar en PRO de vostè. Per això mantenim
un acord de col·laboració amb el seu Col·legi Professional, per oferir-li unes
condicions avantatjoses en la contractació de productes i serveis financers.

Assegurances
De l’1 de juny al 31 d’agost de 2020

Hi ha assegurances que sumen...
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fins a 125 euros
No deixis passar aquesta
oportunitat per
estar més protegit amb
aquestes assegurances.

Només fins al

31/08/2020.

Perquè si contractes una assegurança Life Care conjuntament
amb una assegurança Protecció Llar, s’ingressaran 125 euros
en el teu compte.
 i contractes una assegurança Life Care, Life Care Dona o Life Care Premium (amb una
S
prima anual superior a 250 euros i el compromís de mantenir-la vigent durant almenys
dos anys) i, a més a més, contractes una assegurança Protecció Llar entre l’1 de juny
i el 31 d’agost, rebràs un ingrés de 125 euros en el teu compte uns dies després que
se’t carregui el rebut de l’assegurança de llar.
I si ja tenies Protecció Llar* i contractes l’assegurança Life Care durant el període
promocional, també tindràs els teus 125 euros uns dies després de la renovació de
la teva assegurança de llar.
•S
 ’inclouen en la promoció les noves assegurances de vida Life Care, Life Care Dona i Life Care
Premium i Protecció Llar.
•*
 Poden participar en la promoció els clients amb assegurança Protecció Llar o Protecció Llar Basic
contractada i vigent a 31 de maig de 2020, o la contractació diferida de la qual tingui efecte com a
màxim el 31/05/2021.
•Q
 ueden exclosos de la promoció els reemplaçaments, és a dir, els riscos ja assegurats amb les
companyies promocionals en qualsevol dels seus canals de distribució.
•E
 l prenedor de les assegurances ha de ser el mateix en els dos productes contractats. L’ingrés
de 125 euros es farà mitjançant una transferència bancària al client en un termini de 10 dies a
partir que s’hagi fet efectiu el pagament de la prima de l’assegurança de llar. Pots consultar les
bases de la promoció en el web www.bancsabadell.com/assegurances.
Life Care, Life Care Premium i Life Care Dona són assegurances de vida de BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros, amb
NIF A-08371908 i domicili social al c. Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid, inscrita en el R. M. de Madrid i en el Reg. d’entitats
asseguradores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C0557.
Protecció Llar és una assegurança de BanSabadell Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros, amb NIF A64194590 i domicili
al c. Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid, inscrita en el R. M. de Madrid i en el Reg. d’entitats asseguradores de la Direcció General
d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C-0767.
Aquestes assegurances tenen com a intermediari BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco
Sabadell, S.A., amb NIF A-03424223 i 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 la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la
clau núm. OV-0004. Té subscrita una assegurança de responsabilitat civil d’acord amb 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.bancsabadell.com/bsmediacion.

