«SALUD +DIGITAL»
KANPAINAREN OINARRIAK
Agiri honek «SALUD +DIGITAL» ASEGURUEN kanpainarako baldintzak bildu eta zehazten ditu. Osasun-aseguruen
prima berriak kontratatzea da kanpainaren helburua. Poliza berriok, konpainiaren oinarrizko arauak ez ezik, kanpainaren
baldintzak ere bete beharko dituzte.

1.-

KANPAINAREN DATAK:
Sustapena 2021eko urriaren 15ean hasi eta 2022ko urtarrilaren 31n amaituko da. Hala ere, eten edo bertan
behera utzi ahal izango da edonoiz, horretarako bidezko arrazoirik bada. Sustapenaz baliatu ahal izateko,
2021eko urriaren 15etik 2022ko urtarrilaren 31ra bitartean kontratatu behar dira polizak (polizaren efektudatak, berriz, 2021eko azaroaren 1etik 2022ko urtarrilaren 31ra bitartekoa izan beharko du).

2.-

ESKAINTZA:
SUNSTECH 3G TAB1081 tableta bat oparituko zaio osasun-aseguru bat kontratatzen duen bezeroari
(modalitateak: Sanitas Más Salud, Sanitas Más Salud Familias eta Sanitas Profesionales), betiere kanpainagaraian kontratatutako polizetarako eta 3. eta 4. paragrafoetan ezarritako kontratazio-arauak betetzen badira
(produkzio berriko polizak, ordena kontuan hartu gabe).

3.-

BALDINTZA OROKORRAK:
• Produkzio berriko polizen kontratazioetarako soilik balio du eskaintzak, betiere 2021eko urriaren 15etik
2022ko urtarrilaren 31ra bitartean egiten badira. Efektu-datak 2021eko azaroaren 1etik 2022ko urtarrilaren
31ra bitartekoa izan beharko du.
• Arriskuak konpainiaren kontratazio-arauen barruan egongo dira.
• Eskaintza ezin da beste kanpaina eta sustapen batzuekin batera erabili, Sanitasen «Sky’s the limit»
kanpainarekin izan ezik.
• Muga: tableta 1 aseguru-polizako eta 100 tableta guztira (=100 poliza)
• Sustapenaz baliatzeko eskubidea ematen duen poliza ordaindu ezean, LABORAL Kutxak oparia edo horren
kostua berreskuratzeko eskubidea izango du.
• Kontratatutako poliza berria indarrean jartzen den (efektu-dataren) hilean emango da oparia.
• Polizak urtebetekoa izan beharko du.
• Polizaren ordainketa hilekoa ere izan daiteke, baina LABORAL Kutxan egon behar du helbideratuta.

4.-

PRODUKTUAREN BALDINTZAK:
• Modalitateak: Sanitas Más Salud, Sanitas Más Salud Plus, Sanitas Más Salud Óptima, Sanitas Más Salud
Familias, Sanitas Más Salud Familias Plus eta Sanitas Profesionales.
• Poliza bakoitzak bi onuradun edo gehiago izan behar ditu.
• Gutxieneko prima: 1.500 €.
• Aseguratzailea:
Sanitas SA de Seguros.
• Sustatzailea:
Aseguru hauen bitartekaria Caja Laboral Bancaseguros SLU da, banka-aseguruetako operadore lotetsia, eta
Administrazio Erregistro Berezian inskribatuta dago, OV-0072 klabearekin. Erantzukizun zibila eta finantzaahalmena estalita ditu, indarrean dagoen legeriaren arabera.
• Aplikazio-eremua:
Seguros Lagun Aroren banka-aseguruetako operadore lotetsia den Caja Laboral Popularren banaketasarearen bidez kontratatutako aseguruetan aplikatuko da kanpaina. Caja Laboral Popular Bitartekarien
Erregistro Administratibo Berezian dago inskribatuta, C572F20022109 zenbakiarekin.
Informazio gehiago nahi baduzu, kontsultatu zerbitzuaren baldintzak hemen: aseguruak.laboralkutxa.com.
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