Indicador de risc per al compte de pagament i per al compte d'estalvis

Aquest número és indicatiu del risc del
producte, sent 1/6 indicatiu de menys
risc i 6/6 de més risc.

El Banc està adscrit al Fons de Garantia de
Dipòsits d'Entitats de Crèdit, creat pel Reial
Decret Llei 16/2011, de 14 d'octubre. Per a
dipòsits en diners, l'import màxim garantit és
de 100.000 euros per dipositant en cada entitat
de crèdit.

PUBLICITAT

Informació :
Maribel Homar
Telèfon : 971718681 / 971016354
E-mail : maribel.homarthomas@atlantisgrupo.es
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Asegurances1:
Accesvida
Completvida
Accidents personals
Decessos prima periòdica

25€

2

I a més 25 € al teu Compte
Pròxim3 de TARGOBANK per
domiciliar la teva nova assegurança.

PROMOCIÓ4 VÀLIDA PER A PÒLISSES NOVES
CONTRACTADES ENTRE EL 6 DE SETEMBRE
I EL 31 DE DESEMBRE DE 2021.
Consulta les bases de la promoció al web: tomamosimpulso.com
1. Productes assegurats per les entitats del Grup ACM España: AGRUPACION AMCI DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. amb NIF A-65782807, Registre DGSyFPvC-0790,
per les assegurances de Vida i Accidents, i GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U. amb NIF A-59575365, Registre DGSyFP
C-0708, per l’assegurança de Decessos, ambdues amb domicili social a Carretera de Rubí, núm. 72-74, 08174-Sant Cugat del Vallès (Barcelona).
El distribuïdor d’aquestes assegurances és TARGOBANK, S.A.U., NIF A-79223707, entitat bancària, amb clau 0216, en el Registre de Banc d’España i operador
bancassegurances vinculat, amb clau OV0088, en el Registre DGSyFP, amb domicili al carrer Ramírez de Arellano, núm. 29, 28043-Madrid.
L’operador Bancassegurances Vinculat TARGOBANK, S.A.U. disposa d’una assegurança de responsabilitat civil professional, de conformitat amb el Real Decreto
3/2020, de transposició de la Directiva 2016/97, sobre la distribució d’assegurances i té contracte d’agència amb les entitats asseguradores consultables a l’espai
informació a client de la pàgina web www.tomamosimpulso.com.
2. Es realitzarà un ingrés únic, no acumulable en cas de contractar varis productes, transcorreguts 75 dies des de la presentació al cobrament del primer rebut de prima,
al compte bancari “Compte Pròxim”. L’import de la promoció (30,86 €), deduïda la retenció a compte (5,86 €) serà abonat al Compte pròxim per import de 25 € nets.
L’import rebut tindrà la consideració, per als titulars del Compte Pròxim, de Rendiment de Capital Mobiliari dinerari.
3. Compte Pròxim és un producte bancari de l’entitat TARGOBANK S.A.U. (NIF A-79223707), clau 0216 en el Registre de Banco de España i domicili social al carrer
Ramírez Arellano, 29, 28043-Madrid) disponible per a particulars, residents, majors de 18 anys. Màxim 2 titulars. Els titulars han d’haver contractat amb anterioritat el
servei de Banca a Distància. Inclou, compte de pagament, compte d’estalvi, targeta de dèbit. Consulta condicions a www.tomamosimpulso.com.
4. Promoció vàlida per a pòlisses noves d’Accesvida, Completvida, Accidents personals i Decessos prima periòdica, contractades entre el 6 de setembre i el 31 de
desembre de 2021, ambdós inclosos, amb data d’efecte fins a l’1 de gener de 2022. Queden exclosos els reemplaçaments de pòlissa.
El 20 % de descompte s’aplicarà a la prima neta anual (sense impostos ni recàrrecs legals) de la primera anualitat de la pòlissa contractada i serà recuperable en 5 anys
de forma lineal, a raó d’un 4% en cada renovació anual.

