BBVA Operador Banca Seguros
Seguros

Condicions de la promoció
Assegurança de Vida BBVA
Domicili social: Gran Vía D. López de Haro, 12 - 48001 Bilbao - Societat inscrita en el Reg. Merc. de Biscaia: tom 3.678, secció 8a, full BI-854, foli 38. CIF A-48/051098

Promoció aplicable a altes de noves pòlisses exclusivament pel canal Mòbil BBVA del producte Assegurança Vida BBVA
modalitat Esencial, per a clients BBVA (no empleats del Grup BBVA), la data de contractació de les quals estigui compresa
entre l'1/10/2022 i el 30/11/2022, ambdues dates incloses.
Els nous assegurats d'aquestes pòlisses tindran un descompte del 10%, sobre la prima neta abans d'impostos i recàrrecs, durant el
primer any de vigència de la pòlissa. El descompte deixarà d'aplicar-se en la renovació anual de la pòlissa del segon any.
Aquelles pòlisses en què, per l'import assegurat, el qüestionari de salut, la professió de l'assegurat o qualsevol altre motiu,
no es pot finalitzar la contractació en el canal Mòbil BBVA, no tindran dret a aquesta promoció. Tampoc no serà aplicable la
promoció en les ampliacions de capital de pòlisses ja contractades.
El preu que s'indica en el canal Mòbil BBVA té inclòs el descompte de la campanya. Aquesta campanya és compatible amb les
bonificacions del BBVA Pla EstarSeguro.

Asseguradora: BBVA SEGUROS, S.A., DE SEGUROS Y DE REASEGUROS, amb domicili social a Bilbao, c/ Gran Vía de Don Diego
López de Haro, 12 i oficina principal a Madrid, c/ Azul 4, 28050, inscrita en el Registre de la Direcció General d'Assegurances
i Fons de Pensions amb la clau C-0502.
Mediador: BBVA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO, S.A., inscrita en el registre administratiu de
distribuïdors d'assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0060. Concertada
Assegurança de Responsabilitat Civil.
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