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- - - - - -DOCUMENT INFORMATIU- - - - - - 

El present document té caràcter exclusivament informatiu, això és, no suposa un compromís per 

a les parts. El seu objectiu és informar de les condicions i conseqüències d’ incompliment de la 

promoció associada a la operació que sol·licita. 

Per prestar el seu consentiment a aquesta promoció, serà necessari la introducció de la clau 

d’autorització que li sigui sol·licitada en el procés de contractació que està realitzant. 

 

VidaCaixa, SAU d’ Assegurances i Reassegurances (d’ara endavant, VidaCaixa), farà una bonificació en compte d’un 1% 

de l’import de l’operació indicada anteriorment. 

 
CONDICIONS 
 

 Que s’hagi demanat la inclusió a la promoció 

 Que en la data d’abonament de la bonificació estigui vigent l’operació contractada. 

 
 
BONIFICACIÓ 
 
Una vegada l’operació a dalt indicada sigui efectiva i s’hagi constituït, es rebrà la bonificació corresponent al dipòsit 

associat amb data valor de l’1/07/2017. 

 
Per calcular la promoció, es descomptaran les sortides que facin disminuir  l’import mobilitzat. En aquest  cas no es 
tindran en compte les sortides del pla com a conseqüència del cobrament d’una presentació en forma de renda. 
 
 
 
COMPROMIÍS DE PERMANÈNCIA 
 
S’haurà de mantenir el saldo existent en la data valor de l’abonament, en qualsevol modalitat del CaixaBank Doble 
Tranquil·litat- PPA, fins al’1-12-2022. 
 
El saldo existent és la suma del valor acumulat de tots els CaixaBank Doble Tranquil·litat-PPA. 
 
No es tindrà en compte com a sortida el cobrament d’una prestació en forma de renda vitalícia o el cobrament d’una 
prestació per defunció. 
 
 
En el supòsit que s’incomplís el compromís de permanència com a conseqüència d’una sortida, es farà un 

càrrec en el depòsit associat sobre l’import bonificar, en funció de l’any d’incompliment: 100% fins al 31-12-

2019, 75% fins al 31-12-2020, 50% fins al 31-12-2021 i 25% fins a l’1-12-2022. 

 

El titular coneix les condicions de la promoció i les accepta, i per això autoritza de manera expressa i 

irrevocable VidaCaixa a fer els càrrecs, en els termes que s’estableixen a les condicions, al depòsit associat al 

producte o en qualsevol altre depòsit del qual sigui titular i que, per qualsevol motiu, hagi estat comunicat a 

aquesta entitat. Igualment autoritza de manera expressa i irrevocable    l’entitat CaixaBank SA, perquè 

identifiqui a VidaCaixa els depòsits dels quals pugui ser titular en aquella entitat a l’ efecte de poder executar 

el càrrec corresponent, i tot això, sens perjudici del dret de VidaCaixa a reclamar, judicialment o 

extrajudicialment. 

VidaCaixa assumeix aquest compromís, que és independent de les obligacions del pla de previsió. 
La bonificació està subjecta a tributació i, si és el cas, a retenció a compte en l’IRPF, en els termes i les condicions que  
correspongui segons la fiscalitat aplicable en la data d’ordre d’abonament. 
 
  
       
 
CaixaBank, SA. és l’ entitat comercialitzadora/mediadora dels productes inclosos en la promoció.   


