
Avantatge negociat per a l’afiliació

GRATIS

X2
Multiplica x2
Pòlissa que, en cas d’accident laboral,
multiplica per 2, per a tu, afiliat a CCOO,
el capital de la teva assegurança 
d’accidents. I ara Multiplica també per 2
la cobertura d’accident/24 h
per a afiliats, pensionistes i jubilats1.

 https://bit.ly/TiAccX2CCOO
En tu buscador a 
través de la dirección:

O contactant amb 
l'oficina ATLANTIS:

635 659 796 
maribel.homarthomas@atlantisgrupo.es

aquest codi QR:
Escaneja

NO DEIXIS PASSAR AQUESTA OPORTUNITAT!

Ara pots ampliar de franc, amb la subscripció de la pòlissa Multiplica X2 la cobertura, amb un capital addicional de
9.000 € en cas de mort per accident laboral.

A més, amb aquesta pòlissa, els afiliats a la Federació de Pensionistes i Jubilats tenen garantida també una
indemnització addicional de 9.000 €, en aquest cas, per la garantia d’accident/24 h.

I, si encara no has complert el primer any d’afiliació, la pòlissa Multiplica X2, et proporciona, de manera gratuïta, 
una indemnització de 6.000 € en cas de mort per accident/24 h i un import addicional de 6.000 €, en cas de mort
per accident laboral2.

Tots els afiliats de CCOO amb més d’un any d’antiguitat tenen cobertura amb una pòlissa col·lectiva d’accidents,
que garanteix una indemnització de 9.000 € en cas de mort per accident/24 h.

PUBLICIDAD

 1Oferta vàlida fins al 31/12/23.
Per ser afiliat/ada a CCOO amb més d’un any d’antiguitat, el teu sindicat amb l’asseguradora GACM SEGUROS GENERALES, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.U., et proporciona una 
assegurança d’accidents per defunció de 9.000 € i, si subscrius la pòlissa Multiplica X2, en cas d’accident laboral, la cobertura es dobla, gratuïtament, i t'ofereix una cobertura addicional de 9.000 €. 
Ara, si subscrius la pòlissa Multiplica X2, els afiliats a la Federació de Pensionistes i Jubilats, amb la subscripció del formulari en línia disponible per a aquesta finalitat, doblen de manera gratuïta el 
capital per defunció, i s'obtenen 9.000 € euros més, per la garantia de defunció per accident/24 hores, amb una cobertura total de 18.000 €
2 Per a afiliats/ades de menys d’un any d’antiguitat, si s’emplena el formulari en línia de subscripció a la pòlissa Multiplica X2, l’asseguradora GACM SEGUROS GENERALES, Compañía de Seguros y 
Reaseguros, S.A.U., t'ofereix una assegurança d’accidents per defunció/24 h de 6.000 €, amb una garantia addicional de 6.000 € per mort laboral i una cobertura total de 12.000 €.
Accident laboral: no es consideren accidents laborals les malalties de qualsevol naturalesa i les seves conseqüències, excepte l’infart de miocardi i l’hemorràgia o l'infart cerebral, sempre que siguin 
reconegudes com a accident laboral per l’autoritat competent.
Les garanties indicades esdevenen efectives l'endemà de la tramesa del butlletí d’adhesió emplenat correctament, fins a la data del primer venciment de la pòlissa (00 hores del 01/01 de cada 
anualitat). La cobertura es renovarà per períodes anuals, si no s’hi oposa cap part de conformitat amb la Llei 50/1980 de contracte d’assegurança.
Assegurances d’accidents distribuïdes amb la marca ATLANTIS - TOMAMOS IMPULSO, per mitjà de TARGOBANK, S.A.U., NIF A-79223707, entitat bancària, amb la clau 0216, en el Registre del Banc 
d’Espanya i operador de bancassegurança vinculat, amb la clau OV0088, en el Registre DGAiFP, amb domicili al carrer Ramírez de Arellano, núm. 29, 28043- Madrid. Companyia asseguradora 
GACM SEGUROS GENERALES COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U., NIF A-59575365, amb la clau DGAiFP C-0708 i domicili a la carretera de Rubí, núm. 72-74, 08174 - Sant Cugat del 
Vallès (Barcelona).
L’operador de bancassegurança TARGOBANK, S.A.U., disposa d’una assegurança de responsabilitat civil professional, d'acord amb el Reial decret 3/2020, que transposa la Directiva 2016/97, sobre la 
distribució d’assegurances. Les entitats amb contracte d’agència amb l’operador es poden consultar a l’espai d’informació al client del nostre web www.tomamosimpulso.
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