Ofertes i
avantatges
Especials per
a l’aﬁliació
GRATIS

X2

Multiplica x2

El capital de la teva
assegurança d’accidents
per a l’aﬁliació de CCOO,
en cas d’accident laboral1.

Si encara no ho has fet, emplena un senzill formulari online per obtenir
les garanties gratuïtes de la pòlissa col·lectiva d’accidents laborals.

GRATIS cobertura addicional de
Responsabilitat Civil professional
(160.000€) per a docents.

Assegurança
d’auto

10% de descompte per a
treballadors de centres docents2.

Assegurança
dental

Fins al 31.12.21, oferta exclusiva per a
l’aﬁliació: 9 € al mes per
assegurat3.

També pots escanejar
aquest codi QR:

Assegurança
de llar

Informa't sobre les
nostres promocions a la
teva delegació ATLANTIS:

Altres avantatges en assegurances:

1. Per ser aﬁliat/a de 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, en cas d'accident laboral, si s'emplena el formulari en línia disponible a aquest efecte, es dobla de manera gratuïta el capital per defunció, proporcionant-se
9.000.-€ euros més, amb una cobertura total de 18.000.-€. Per a aﬁliats/des de menys d'un any d'antiguitat, si s'emplena el formulari en línia, el sindicat CCOO amb l'asseguradora GACM SEGUROS GENERALES, Compañía de Seguros y
Reaseguros. SA.U., et proporciona una assegurança d'accidents per defuncions de 3.000.-€, amb la garantia de 6.000.-€ en cas d'accident laboral. En tots dos casos, no es consideraran accidents laborals les malalties de qualsevol
naturalesa i les seves conseqüències, excepte infart de miocardi i hemorràgia o infart cerebral, sempre que sigui reconegut com a accident laboral per l'autoritat competent. Les indicades garanties tenen efectivitat des de l'endemà a
l'enviament del butlletí d'adhesió ﬁns a la data del primer venciment de la pòlissa. La cobertura es renovarà per períodes anuals, si no hi ha oposició de les parts de conformitat amb la llei 50/1980 de Contracte d'assegurança.
2. 10% de descompte en la prima neta anual (sense impostos ni recàrrecs legals) per a treballadors de centres docents.
3. Oferta Dental vàlida per a pòlisses subscrites ﬁns al 31 de desembre de 2021, per a aﬁliats/as a CCOO i per als membres de la seva unitat familiar que convisquin en el mateix
domicili, sempre que l'aﬁliat/a estigui assegurat en la mateixa pòlissa dental. Impostos no inclosos: 0,15% sobre la prima anual i només repercutible en el primer rebut. Prima mensual ﬁxa durant la primera anualitat de vigència de la
pòlissa, posteriorment, en cada anualitat, s'afegiran, en el seu cas, els recàrrecs actuarials i legals requerits.
Les assegurances referenciades d'Accidents, Llar, Auto i Dental són assegurades per les entitats del Grup ACM Espanya: Les assegurances d'Accidents llar i auto per GACM
SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U., amb NIF A-59575365, Registre DGSyFP C-0708, i l’assegurança dental per AGRUPACION AMCI DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., amb NIF A-65782807, Registre
DGSyFP C-0790, totes dues amb domicili a carretera de Rubí, 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
del Banco de España i operador de bancassegurances vinculat amb clau OV0088 en el Registre de la DGSyFP, amb domicili al carrer Ramírez de Arellano, 29, 28043 Madrid.
L'operador de banca-seguros vinculado TARGOBANK, S.A.U., disposa d'una assegurança de responsabilitat civil professional, de conformitat amb el Reial decret 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 clients de la pàgina web www.tomamosimpulso.com.

