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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. 

 

 

Pel fet d’haver sol·licitat un traspàs extern d’entrada, VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances (d’ara 
endavant, “VidaCaixa”) li oferirà una (Tablet Samsung Galaxy S7 256 GB / TV Samsung 65” NeoQLED), sempre 

que es compleixin les condicions següents: 

1. Que la suma dels traspassos externs sol·licitats i constituïts en els productes inclosos en la promoció, 
entre el 10/01/2022 i el 31/03/2022, sigui igual o superior a (30.000,00 euros / 60.000,00 euros). 

 

2. Que, mitjançant la signatura d'aquest document, el client sol·liciti ser inclòs en la promoció i accepti 
aquestes condicions. 

 

 

 

PRODUCTES INCLOSOS EN LA PROMOCIÓ: 

• Plans de pensions individuals que no siguin de la gamma Premium, a excepció del CABK Ambició Curt 
Termini PP, CABK Monetari PP, CABK Jubilació PP i CABK Renda Fixa curt termini PP, que queden exclosos 

d'aquesta promoció.  

• Plans de previsió social individual, a excepció del CABK Ambició Curt Termini PPSI, CABK Monetari PPSI 
i CABK Renda Fixa curt termini PPSI, que queden exclosos d'aquesta promoció.  

• Plans de pensions d'ocupació de promoció conjunta Pimes i plans de pensions associats.  

• Plans de previsió social d'ocupació integrats en GeroCaixa Pime EPSV d'Ocupació. 

 

A la seva oficina de CaixaBank li proporcionaran informació sobre els productes que s’inclouen en 
aquesta promoció. 

 

 

ARTICLE: 

Si es compleixen les condicions de la promoció, rebrà l'article al seu domicili en un termini no superior a 60 dies. 

 

Samsung garanteix els seus productes contra els defectes de materials i/o fabricació durant un període de dos 
anys. En cas de desperfecte de fàbrica o reclamació de l’article, el client pot anar a qualsevol centre de suport 
autoritzat de Samsung. En cap cas es reemborsarà el valor de l’article. 
 
Les existències de l’article seleccionat són limitades. El client únicament té dret a un article promocional. Aquesta 
promoció és incompatible amb d’altres que incloguin plans de pensions i plans de previsió social. 

 

 

COMPROMÍS DE PERMANÈNCIA: 

El saldo existent en la data 28/02/2022 s’ha de mantenir fins el dia (01/12/2028 / 01/12/2030) i en els termes 

indicats a l’apartat “Condicions”. 
 
El saldo existent és la suma dels drets consolidats en els plans de pensions i dels drets econòmics en els plans 

de previsió social. En cas que en els plans s'hagi contractat una renda d'assegurances, sumarà a aquest saldo la 
prima única. 
 
Només es tenen en compte com a disminució del saldo existent el cobrament de la prestación per jubilació en 

forma de capital, la mobilització externa a altres entitats, la mobilització interna a plans gestionats per VidaCaixa 
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que no estiguin inclosos en aquesta promoció i els supòsits excepcionals de liquiditat diferents de la desocupació 
de llarga durada o la malaltia greu. 

 
En el supòsit que s'incompleixi el compromís de permanència com a conseqüència d'una disminució del saldo 
subjecte a permanència, s'efectuarà un càrrec en el compte de dipòsit associat per un percentatge del total de 
l'import bonificat, en funció de l'any de l'incompliment i la quantitat en què aquest saldo ha disminuït, multiplicant 
l'import brut de la bonificació pels percentatges següents en funció de l'any d'incompliment: 
 

• 100% fins al dia 01/12/2023,  

• 80% fins al dia 01/12/2024,  

• 60% fins al dia 01/12/2025, 

• 40% fins al dia 01/12/2026, i  

• 20% fins a finalitzar el compromís de permanència.  

 

L'import resultant del punt anterior es multiplica pel quocient resultant de dividir la minoració del saldo entre el 
saldo existent (quantia de sortida o rescat/saldo existent). 

 
El resultat de les operacions anteriors és l'import de la penalització que es carregarà en el compte de dipòsit 
associat. 
 
Si s'incompleix el compromís de permanència de les aportacions periòdiques mensuals, es tramitarà un càrrec 
per un percentatge del total de l'import bonificat, segons l'any de l'incompliment: el 100% fins l'01/12/2022 i el 
50% fins l'01/12/2023. 

 
El titular coneix i accepta les condicions d’aquesta promoció, i per això autoritza de forma expressa i 
irrevocable VidaCaixa a realitzar càrrecs, en els termes establerts en les condicions, en el compte del 
dipòsit associat a aquest producte o en qualsevol altre compte de dipòsit del qual sigui titular i que, 
per qualsevol motiu, s’hagi comunicat a aquesta entitat. Així mateix, autoritza de manera expressa i 
irrevocable l’entitat CaixaBank, SA perquè identifiqui a VidaCaixa els comptes de dipòsits dels quals 

pugui ser titular en aquesta entitat a l’efecte de poder executar el càrrec corresponent; i tot això, 

sense perjudici del dret de VidaCaixa a reclamar, judicialment o extrajudicialment. 
 
 

INFORMACIÓ DE CARÀCTER FISCAL 

La bonificació està subjecta a tributació i , si és el cas, a retenció en compte en l’IRPF, en els termes i condicions 

que correspongui segons la fiscalitat aplicable en el territori de residència del contribuent en la data de l’ordre 
d’abonament. 
 
Aquest compromís és assumit per VidaCaixa i és independent de les obligacions dels productes inclosos en la 
promoció. 
 

 

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 
 
Responsable del tractament: VidaCaixa, SAU d'Assegurances i Reassegurances amb NIF A 58333261 i domicili 
al Paseo de la Castellana 51 , planta 1ª , 28046 Madrid (España). 
 
Dades de contacte del delegat de protecció de dades:  www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos 

 
Finalitats del tractament: Les dades de les persones que subscriuen aquest document es tractaran amb les 
finalitats següents: 
 

• Finalitats contractuals, legals i de prevenció del frau: Les dades de les persones que subscriuen aquest 
document són necessàries per a gestionar i executar el producte o servei contractat, inclosa la 

verificació de les condicions d'accés a les mateixes dades, cosa que comporta necessàriament 
les cessions de dades entre VidaCaixa i CaixaBank, SA, i es tractaran amb aquesta finalitat. 
Així mateix, es tractaran per a complir amb les obligacions normatives requerides i per a prevenir el frau 

i garantir la seguretat tant de les seves dades com de les nostres xarxes i els nostres sistemes. 
 

• Tractament de dades amb finalitats comercials: Addicionalment, les dades de les persones que subscriuen 
aquest document es tractaran amb una finalitat comercial basada en el seu consentiment d'acord amb 

les autoritzacions concedides en cada moment. Pot consultar i gestionar les seves autoritzacions a les 

http://www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos
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oficines de CaixaBank o mitjançant l'exercici dels seus drets de protecció de dades , tal i com li ho 
indiquem més endavant. 

 
Comunicació de dades necessàries per a l'execució del contracte o promoció: Les dades de les persones 
que subscriuen aquest document es podran comunicar a CaixaBank, SA, amb NIF A-08663619 i domicili al carrer 
Pintor Sorolla, 2-4, València, amb la finalitat de verificar les condicions de la promoció. Per a la finalitat, CaixaBank 
comunicarà a VidaCaixa la informació necessària. 
 
Així mateix, les dades de les persones que subscriuen aquest document es podran comunicar als proveïdors de 

serveis i tercers necessaris per a la gestió i execució de la contractació. 
 
Comunicació de dades necessàries per a complir obligacions legals: Les dades de les persones que 
subscriuen aquest document podran ser comunicades a autoritats i organismes públics, per al compliment d'una 
obligació legal requerida. 
 
Període de conservació de les dades: Les dades de les persones que subscriuen aquest document es tractaran 

mentre siguin vigents les autoritzacions d'ús atorgades o les relacions contractuals establertes. D'acord amb la 

normativa de protecció de dades, aquestes dades es conservaran durant el termini de prescripció de les accions 
derivades de les relacions contractuals subscrites, a l'efecte únic de complir les obligacions legals requerides a 
CaixaBank o VidaCaixa, i per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions. 
 
Exercici de drets i reclamacions davant l'autoritat de protecció de dades: El titular de les dades podrà 

exercir els drets en relació amb les seves dades de caràcter personal (accés, portabilitat, revocació del 
consentiment, rectificació, oposició, limitació, supressió) d'acord amb la normativa vigent a les oficines de 
CaixaBank, a l'apartat de correus 209-46080 València, en https://www.caixabank.com/exercicidedrets , a 
Paseo de la Castellana 51 , planta 1ª , 28046 – Madrid o a https://www.vidacaixa.es/ca/exercici-de-drets . 
 
Així mateix, pot dirigir les reclamacions derivades del tractament de les seves dades de caràcter personal a 

l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).  
 
 

Quan el producte sobre el qual s'aplica la promoció sigui un pla de pensions, pot consultar les instàncies de 

reclamació al Reglament del Pla corresponent que estarà a la seva disposició a la seva oficina de CaixaBank. 
D'altra banda, quan el producte sobre el qual s'aplica la promoció sigui una assegurança de vida, aquesta 
informació està recollida en la documentació contractual de la pròpia assegurança.  

 
El titular coneix i accepta les condicions d’aquesta promoció. 
 
 
 

Confirmació del client 
Aquest document s’ha acceptat electrònicament a través de banca digital CaixaBankNow. A continuació es mostra l’identificador 
únic de l’operació: 
#FIRMA_PLA# 

 
 
Nota: Les referències a entitats de previsió social voluntària (EPSV) i plans de previsió social voluntària únicament són aplicables en el cas d’aportants amb residència 
fiscal al País Basc. 
 
CaixaBank, S.A. és l’entitat comercialitzadora/mediadora dels productes inclosos en la promoció.   
 

https://www.caixabank.com/exercicidedrets
https://www.vidacaixa.es/ca/exercici-de-drets

