
 

 

Promoció Motxilla Tècnica The North Face 

 Promoció exclusiva per a federats de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 
(FEEC) 

 Promoció vàlida per a pòlisses noves de Llar (Ram 10- Producte 10) distribuïdes sota la marca 
ATLANTIS i assegurades per AMGEN Seguros Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, 
S.A. 

 Aplicable a la modalitat ATLANTIS Hogar Maxi. 
 Els 30 primers clients, federats de la FEEC, en contractar una pòlissa de Llar d’AMGEN 

Seguros Generales durant el període promocional (de l'1 de juny al 15 de setembre de 2017, 
ambdós inclosos), tindran dret a l’obsequi d’una motxilla tècnica marca The North Face. 

 És condició imprescindible que la data d’entrada en vigor de la pòlissa de llar contractada 
estigui dins del període promocional (de l'1 de juny al 15 de setembre de 2017, ambdós 
inclosos). 

 Promoció exclusiva per a pòlisses amb pagament anual i domiciliació bancària. 
 Prima total anual mínima de la pòlissa per entrar a la campanya: 90€. 
 El regal s’enviarà al domicili de l’assegurat, transcorreguts 60 dies de la data de l’enviament 

del rebut al banc i una vegada confirmat el seu cobrament. 
 Promoció compatible amb la promoció “6 Mesos Gratis (3+3 mesos) 2017”.  
 No és condició imprescindible que la pòlissa de Llar contractada es beneficiï de la promoció 

“6 Mesos Gratis (3+3 mesos)” per poder accedir al regal de la motxilla.  
 Subjecta a les normes de contractació i vigilància de riscos establertes per AMGEN Seguros 

Generales. 
 De conformitat amb la legislació vigent, els obsequis o avantatges aconseguits per aplicació 

de la campanya estan subjectes a la tributació que en cada moment es determini per als 
perceptors de la promoció segons la normativa fiscal a aplicar. 

 Queden excloses d'aquesta promoció les operacions que es beneficien de les condicions 
especials d'empleats del Grup ACM Espanya. 

 La participació en aquesta promoció implica necessàriament que vostè accepta les presents 
bases. 

 Sense perjudici dels drets adquirits dels clients que ja haguessin contractat una pòlissa 
beneficiant-se de la present promoció, que no es veuran alterats i es compliran en la seva 
totalitat, AMGEN Seguros Generales es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les 
condicions de la mateixa, fins i tot la seva possible anul·lació abans del termini prefixat, per 
raons tècniques, organitzatives o de productivitat, comprometent-se a comunicar amb 24 h 
d'antelació les noves bases, condicions, suspensió temporal o la seva anul·lació definitiva. 
Per les raons exposades, no es derivarà cap tipus de responsabilitat per a AMGEN Seguros 
Generales, ni per a les entitats del Grup ACM Espanya. 

 
 


