Promoció "Agrupa les teves assegurances 2019”
Bases de la promoció
REIAL AUTOMÒBIL CLUB DE CATALUNYA (RACC)
AVINGUDA DIAGONAL, 687
08028 BARCELONA
G-08307928
Les bases presents corresponen a la campanya "Agrupa les teves assegurances 2019",
duta a terme per l'entitat REIAL AUTOMÒBIL CLUB DE CATALUNYA (RACC), domiciliada
a l'avinguda Diagonal, 687, 08028 de Barcelona, i NIF G-08307928 (en endavant, "el
RACC"), i s’hi recullen les condicions de la campanya.
1. Període de vigència. El període promocional serà del 4 de febrer del 2019
al 31 de gener del 2020, ambdós inclosos.
2. L'objectiu de la campanya és incentivar la contractació de pòlisses dels
productes detallats al punt 5 de més endavant, complint els requisits
establerts.
3. La participació en la promoció comporta l'acceptació de totes les
condicions establertes a les bases presents. La campanya promocional va
dirigida a clients (persones físiques) amb residència legal a Espanya, socis
i no socis del RACC, majors de 18 anys, que actuïn com a prenedors de
productes comercialitzats pel RACC que al final del període promocional
hagin incrementat la seva "Posició-Client", en les condicions que es
detallen més avall.
4. S'entén per "Posició-Client" el conjunt de Pòlisses i Primes computables
subscrites per un Prenedor sota un mateix NIF/NIE.
5. Per al còmput de pòlisses de la "Posició-Client" es consideraran
exclusivament els contractes en vigor de les següents pòlisses individuals
"No Vida": Auto, Moto (només el producte moto A2 d’AMGEN SEGUROS
GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA), Llar, Salut,
Dental, Accidents, Mascotes, Comerç, Doble Previsió Personal (baixa
laboral) i Decessos (prima periòdica). La resta de productes queda exclosa,
excepte Vida-Risc Individual, que també es considerarà. En queden
exclosos els contractes temporals.
6. Per al còmput de primes de la "Posició-Client" s’agafarà la prima anual
"Total Rebut" de l'anualitat en vigor dels productes computables de
l'apartat anterior.
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7. A la "Posició-Client" d'una data determinada, no es tindran en
consideració les sol·licituds pendents d'emissió en aquesta data i tampoc
les pòlisses emeses amb data d'efecte posterior.
8. La "Posició-Client" inicial serà la corresponent al tancament del dia
01.02.2019, i la posició final, la corresponent al tancament de data
31.01.2020. L'increment de la "Posició-Client" és la diferència entre la
posició final i la inicial.
9. En el cas de clients preexistents (que tinguin algun contracte en vigor al
tancament a 01.02.2019), per beneficiar-se de la promoció, al final del
període promocional hauran d'incrementar la "Posició-Client" en una
pòlissa i, com a mínim, 200 € de primes anuals.
10. En el cas dels nous clients (persones físiques que com a prenedors no
tinguessin cap pòlissa contractada a 01.02.2019), la primera pòlissa
contractada dins del període promocional i les seves respectives primes
no computaran per al càlcul de la “Posició-Client”. S'entén per primera
pòlissa la que tingui la data d'efecte més antiga de les contractades dins
del període promocional. En el cas que la primera i la segona o successives
pòlisses prenguin efecte en la mateixa data, es considerarà com a primera
pòlissa la de prima més baixa.
11. Els clients que es beneficiïn de la promoció tindran dret només a una
devolució promocional, l'import de la qual dependrà de l'increment de la
seva "Posició-Client" al tancament el dia 31.01.2020 en nombre de
pòlisses i en primes, segons es detalla a la taula següent:

Increment de primes igual o superior a
Increment pòlisses
3 o més
12. Aquesta promoció és compatible amb altres descomptes i promocions,
llevat que es descarti expressament a les seves bases de participació.
13. L'entitat pagadora de la devolució promocional serà el RACC.
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14. La liquidació i el pagament final de la devolució de la campanya es
realitzaran durant el mes d'abril del 2020. No obstant això, es realitzarà una
bestreta parcial de la devolució l'octubre del 2019. Aquesta bestreta tindrà
en consideració l'increment de la “Posició-Client” al moment del tancament
del juliol del 2019, considerant exclusivament les pòlisses amb pagament
anual. Per a la liquidació final es tindran en consideració totes les pòlisses,
sigui quin sigui el fraccionament. A la liquidació final s'ha de deduir l'import
de la bestreta.
15. A l’hora de calcular les liquidacions, totes les pòlisses que donen dret a la
promoció hauran d'estar en vigor i al corrent de pagament. A més, el client
es compromet a mantenir-les en vigor i al corrent de pagament fins al seu
pròxim venciment anual. En cas d'incompliment per part del client, el RACC
es reserva el dret a exercir les accions oportunes per a la recuperació de la
devolució.
16. Les devolucions s'abonaran per transferència bancària al compte corrent
designat per al pagament de la prima de les pòlisses contractades. En cas
de ser diferents comptes, quedarà a l'elecció del RACC.
17. Promoció subjecta a les normes de contractació i valoració de riscos
establertes.
18. De conformitat amb la vigent legislació, l'obsequi aconseguit per l'aplicació
de la campanya estarà subjecte a la tributació que en cada moment es
determini per als perceptors de la promoció, segons la normativa fiscal a
aplicar.
19. Els requisits de contractació, els termes i les condicions dels contractes
d'assegurança seran els establerts habitualment per la companyia
asseguradora AMGEN SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, SA, d'acord amb les seves condicions legals. L'acceptació de
la subscripció de l'assegurança estarà supeditada a la normativa de
l’esmentada companyia.
20. El RACC es reserva el dret de no aplicar la campanya a aquelles persones
que n’estiguin fent un mal ús, que realitzin actes fraudulents o n’estiguin
impedint el normal desenvolupament, a més d’exercir totes les accions
civils o penals que corresponguin. En aquest sentit, el RACC declara que ha
habilitat els mecanismes i els suports tecnològics idonis per detectar
qualsevol possible actuació fraudulenta, anòmala o dolosa que pretengui
alterar la participació normal en la campanya present. El RACC es reserva el
dret de realitzar modificacions o afegir annexos successius sobre la
campanya present, sempre que estiguin justificades o no perjudiquin els
participants, i se’ls comuniquin degudament.
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