- - - - - -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) realitzarà les bonificacions
següents (d'ara endavant i cada una, la "bonificació"):
Els clients que en data 31/12/2021 tinguin almenys 55 anys podran obtenir una bonificació del 4% sobre l'import
de l'operació indicada més amunt.
Als clients que en data 31/12/2021 siguin menors de 55 anys se'ls abonarà un tant per cent sobre l'operació
indicada més amunt, segons les condicions excloents entre si següents:
a) 1%, per incrementar amb aquesta operació el saldo dels productes inclosos en la promoció.
b) 2% si es compleix com a mínim una de les condicions següents:
•

Que la suma total dels traspassos externs d'entrada tramitats entre l'11/01/2020 i la data de
l'abonament sigui igual a 30.000,00 euros o superior, o

•

Que en la data de l'abonament el client tingui en algun dels productes que s'inclouen en la promoció
aportacions periòdiques mensuals vigents de 50,00 euros com a mínim, i que siguin aportacions
individuals o voluntàries del client o obligatòries del Promotor.

c) 4% si es compleix com a mínim una de les condicions següents:
•

Que la suma total dels traspassos externs d'entrada tramitats entre l'11/01/2020 i la data de
l'abonament sigui igual a 60.000,00 euros o superior, o

•

Que en la data de l'abonament el client tingui en algun dels productes que s'inclouen en la promoció
aportacions periòdiques mensuals vigents de 100,00 euros com a mínim, i que siguin aportacions
individuals o voluntàries del client o obligatòries del Promotor.

PRODUCTES INCLOSOS EN LA PROMOCIÓ:
•

Plans de pensions individuals que no siguin de la gamma Premium, a excepció del CABK Ambició Curt
Termini PP i del CABK Monetari PP, que queden exclosos d'aquesta promoció.

•

Plans de previsió social individual, a excepció del CABK Ambició Curt Termini PPSI i del CABK Monetari
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.
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BONIFICACIÓ:
Un cop s'haurà fet efectiva i s'haurà constituït l'operació indicada, sempre que s'hagin complert els requisits de
la promoció, es rebrà la bonificació corresponent en el compte de dipòsit associat segons el període en què es
constitueixi el traspàs extern d'entrada:
•

Els traspassos externs constituïts entre l'01/08/2021 i el 31/08/2021 rebran la bonificació durant la
primera quinzena del mes de setembre, amb data valor de l'01/09/2021.

•

Els traspassos externs constituïts entre l'01/09/2021 i el 31/10/2021 rebran la bonificació durant la
segona quinzena del mes de novembre, amb data valor de l'01/11/2021.

•

Els traspassos externs constituïts entre l'01/11/2021 i el 31/12/2021 rebran la bonificació durant la
segona quinzena del mes de gener, amb data valor de l'01/01/2022.

Per al càlcul de la bonificació, es descomptaran les sortides per traspassos interns, traspassos externs o
cobrament de prestació que es realitzin abans de l'abonament i 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 prestació en forma de
renda.
Aquest compromís l'assumeix VidaCaixa i és independent de les obligacions dels productes inclosos en la
promoció.

COMPROMÍS DE PERMANÈNCIA:
S'ha de mantenir el saldo existent en la data valor de l'abonament, en els productes inclosos en la promoció, fins
a la data final de compromís de permanència, la qual dependrà del percentatge abonat de bonificació, i segons
la taula adjunta:
Porcentatge
bonificació
1%
2%
4%

Data final compromís de permanència
01-12-2026
01-12-2027
01-12-2029

En el cas que s'hagi obtingut un abonament del 2% pel fet d'acomplir la condició de tenir aportacions periòdiques
mensuals vigents, s'haurà de mantenir una aportació periòdica mensual de com a mínim 50,00 euros fins
l'01/12/2022. Així mateix, en el cas que s'hagi obtingut un abonament del 4% pel fet d'acomplir la condició de
tenir aportacions periòdiques mensuals vigents, s'haurà de mantenir una aportació periòdica mensual de com a
mínim 100,00 euros fins l'01/12/2022.
El saldo existent és la suma dels drets consolidats en els plans de pensions i dels drets econòmics en els plans
de previsió social inclosos en la promoció. En cas que en els plans s'hagi contractat una renda d'assegurances,
sumarà a aquest saldo la prima única.
No es tindrà en compte com a disminució del saldo existent el cobrament d'una prestació en forma de renda, el
cobrament d'una prestació per defunció o les mobilitzacions internes entre els plans inclosos en la promoció.
En el supòsit que s'incompleixi el compromís de permanència com a conseqüència d'una disminució
del saldo existent, 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:
•
100% fins al dia 01/12/2022,
•
80% fins al dia 01/12/2023,
•
60% fins al dia 01/12/2024,
•
40% fins al dia 01/12/2025, i
•
20% fins a finalitzar el compromís de permanència.
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'01/12/2021 i el 50% fins l'01/12/2022.
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,
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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.
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
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.
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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 de la present promoció.

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.
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