
 

+376 88 88 88 | informacio@creditestalvi.ad | www.creditestalvi.ad  

Producte contractat amb Crèdit Assegurances, SAU. Document sense valor contractual. 
 

 

BASES DE LA PROMOCIÓ PLANS ESTUDIANT – DE CRÈDIT 

ASSEGURANCES ESTALVI 

REGLAMENT 

 

Crèdit Assegurances, SAU, en endavant “la companyia”, organitza una promoció adreçada a 

aquells clients que contractin: 

 

• Un CrèditPla Estudiant Dinàmic amb l’assegurança de vida complementària. 

• Un CrèditPla Estudiant Dinàmic sense assegurança de vida complementària. 

• Un CrèditPla Estudiant Assegurat amb l’assegurança de vida complementària. 

• Una assegurança complementària de vida sobre un Pla Estudiant ja contractat 

prèviament. 

 

La promoció consisteix a fer una aportació gratuïta al compte del Pla Estudiant contractat que es 

detalla a la “Condició segona”. 

 

Aquesta promoció no és acumulable a altres ofertes tant de la companyia com del grup. 

 

CONDICIONS  

PRIMERA 

 

Per poder participar en aquesta promoció, són condicions necessàries: 

 

• Contractar un dels productes detallats a l’apartat anterior. 

• Fer aportacions periòdiques al pla contractat o sobre el pla que es contracta l’assegurança 

d'un mínim de 30 € mensuals o l’equivalent anyal mitjançant una aportació única de 360 €. 

 

Queden exclosos de la promoció: 

 

• Aquells clients que hagin tingut o tinguin rebuts impagats o situacions de morositat amb la 

companyia i/o empreses del grup. 

• Aquells clients que, durant el període de la promoció, donin de baixa un Pla o una 

assegurança de les esmentades per adherir-se posteriorment a aquesta promoció i gaudir, 

així, del descompte. 

 

SEGONA 

 

- Els imports de la promoció a abonar són: 

• 50 € si es contracta un CrèditPla Estudiant Dinàmic amb l’assegurança de vida 

complementària. 

• 30 € si es contracta un CrèditPla Estudiant Dinàmic sense assegurança de vida 

complementària. 

• 50 € si es contracta un CrèditPla Estudiant Assegurat amb l’assegurança de vida 

complementària. 

• 50 € si es contracta l’assegurança complementària de vida sobre un Pla Estudiant ja 

contractat prèviament. 
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- El màxim d’aportació de promoció és de 50 € euros per Pla Estudiant o assegurança 

contractada. 

 

TERCERA 

 

La condició de la promoció per poder-hi participar és: 

 

- Mantenir el Pla Estudiant durant un mínim de dos anys, a comptar des de la data inicial 

de la contractació. 

- Fer aportacions periòdiques al pla contractat o sobre el pla que es contracta l’assegurança 

d'un mínim de 30 € mensuals o l’equivalent anyal mitjançant una aportació única de 360 

€. 

 

 

En cas que un client incompleixi aquesta condició després d’haver rebut l’abonament de l’aportació 

al pla contractat, la companyia es reserva el dret de recuperar l’import d’aquest abonament, per 

incompliment d’aquestes bases, ja sigui en el mateix compte del pla o en un compte de Crèdit 

Andorrà (en cas que el client en tingui i en sigui titular). 

 

QUARTA 

En el moment de donar d’alta un CrèditPla Estudiant o una assegurança complementària de vida 

que entrin en aquesta promoció, el Pla de referència serà pignorat durant un període de dos anys. 

 

CINQUENA 

L’abonament de l’aportació de la promoció es durà a terme durant el segon mes des de la 

contractació del Pla Estudiant o de l’assegurança complementària de vida.  

L’abonament es farà al Pla Estudiant que ha entrat en la promoció. 

 

SISENA 

Crèdit Assegurances, SAU, com a companyia promotora, es reserva el dret de modificar les 

bases d’aquesta promoció, com també les seves condicions, amb el compromís, en tot cas, de 

publicar els canvis al web www.creditestalvi.ad. 

 

SETENA 

Qualsevol discrepància, conflicte o reclamació que pugui sorgir en relació amb aquestes bases 

i/o la promoció se sotmetrà a la jurisdicció exclusiva dels tribunals andorrans. 

 

 
 

Andorra la Vella, maig 2021 
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