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CaixaBank està adherit al Fons de Garantia 
de Dipòsits d’Entitats de Crèdit que preveu 
el Reial decret 16/2011, de 14 d’octubre. 
L’import garantit té com a límit 100.000 
euros per dipositant en cada entitat  
de crèdit.

Aquesta xifra indica el risc del 
producte; 1/6 indica el risc més baix  
i 6/6, el més alt.
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Informació exigida per l’OM ECC/2316/2015: Compte Nòmina

Oferta exclusiva per als partícips  
i beneficiaris del pla de pensions  
de la Generalitat de Catalunya
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Ara, pel fet de ser partícip o beneficiari del 
Pla de Pensions d’Ocupació de Promoció 
Conjunta de l’àmbit de la Generalitat de 
Catalunya, podràs beneficiar-te1 d’una àmplia 
gamma de productes exclusius per a la 
compra d’un habitatge, per als teus projectes 
i per protegir el que més t’importa. 

Per contractar aquests productes en 
condicions especials i per sol·licitar i tramitar 
el cobrament de la prestació del pla et pots 
adreçar a qualsevol oficina de CaixaBank.

Compleix la il·lusió de 
comprar un habitatge

Si estàs pensant a adquirir un habitatge, 
a CaixaBank et presentem dos tipus 
d’hipoteques, perquè triïs la que més et 
convingui. Gaudiràs d’un interès bonificat en 
funció dels productes que tinguis contractats.

 Hipoteca Estrella Fix 202 
 Els tipus d’interès se situen en mínims 

històrics, per la qual cosa ara pots 
contractar préstecs hipotecaris a tipus fix 
a uns preus molt favorables.

 Interès nominal amb la bonificació 
màxima: 2,10 % 

 Fins a 24 mesos de carència de capital

 Termini màxim: 20 anys

 En cas d’un termini d’amortització més 
llarg, de fins a 30 anys, consulteu-ne les 
condicions a qualsevol oficina.

Exemple de finançament de la residència 
habitual:

Si es compleixen totes les condicions 
de bonificació:

 Import: 150.000 €

 Durada: 20 anys

 Comissió d’obertura: 0,50 %

 Tipus d’interès: fix 

 TIN: 2,10 %

 TAE: 3,451 %

 Quota: 765,95 € (última quota 765,80 €)

 Nombre de quotes: 240

 Import total a pagar (amb les despeses 
incloses): 205.276,27 €

Condicions de bonificació:

 Domiciliació de nòmina o pensió  
> 600 € o domiciliació d’ingressos nets 
mitjans d’altres fonts en els últims 6 
mesos > 600 € + domiciliació 3 rebuts + 
compres amb targetes emeses: 0,4 punts

 Contractació d’una assegurança d’incendi 
i danys comercialitzada per CaixaBank, 
SA: 0,2 punts

 Contractació d’una assegurança de vida, 
176,47 € prima anual: 0,2 punts. Prima 
orientativa per a una dona de 30 anys 
amb cobertura del 50 % del capital

 Contractació d’un servei d’alarma 
Securitas Direct amb la intermediació 
de CaixaBank, 50,82 € prima mensual 
de l’alarma finançada: 0,2 punts. Prima 
mensual orientativa 

Oferta exclusiva per als partícips  
i beneficiaris del pla de pensions  
de la Generalitat de Catalunya

PRODUCTES EN  
CONDICIONS ESPECIALS

INTERÈS NOMINAL AMB 
BONIFICACIÓ MÀXIMA

1. Per poder sol·licitar els productes d’aquesta oferta, els partícips del pla han d’estar en situació d’actiu. Aquesta oferta no és vàlida per 
a partícips en suspens. Es consideren beneficiaris del pla, aquelles persones que han estat partícips d’aquest pla de pensions i que un 
cop esdevinguda la contingència corresponent, estan gaudint la prestació en forma de renda, sense haver esgotat el seu cobrament.
Totes les operacions estan subjectes als requisits de concessió de risc de CaixaBank.
2. Euríbor a un any (-0,106 %) publicat en el BOE núm. 52 de 2 de març de 2017.
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 Inversió en fons d’inversió, carteres 
gestionades, unit linked o plans de 
pensions amb un saldo mitjà anual que 
superi els 25.000 €: 0,2 punts

  Aportacions al pla de pensions de la 
Generalitat o a d’altres de 1.000 € en els 
últims 12 mesos: 0,2 punts

 Els serveis indicats sempre hauran de ser 
comercialitzats per CaixaBank. La contractació 
de la relació de productes anterior és opcional. 
Cada producte es pot contractar de manera 
independent.

Si no es compleixen les condicions de 
bonificació:

 Tipus d’interès: fix

 TIN: 3,30 %

 TAE: 3,761 %

 Quota: 854,60 € (última quota 855,66 €)

 Nombre de quotes: 240

 Import total a pagar (amb les despeses 
incloses): 210.777,01 €

Altres condicions financeres comunes:

 Compensació per desistiment en 
amortització extraordinària (cancel·lació 
total o parcial del préstec) < 5 anys: 
0,00 %; la resta 0,00 %.

 Compensació per risc de tipus d’interès 
del 0,50 % en cas d’amortitzacions que 
generin una pèrdua per a l’entitat.

Despeses preparatòries:

 Impostos: 2.701,49 € per a una responsabilitat 
hipotecària de 180.099,00 € i un tipus 
impositiu de l’1,50 %

 Verificació registral: 11,01 €

 Taxació: 254,10 €

 Gestoria: 231,75 €

Serveis accessoris vinculats:

 Assegurança de danys: 86,18 € prima anual, 
preu orientatiu si es contracta amb SegurCaixa 
per a un capital assegurat de 80.000 €. 
Contractació mínima: 3 anys.

Advertències:

 Incomplir les obligacions derivades del préstec 
pot comportar conseqüències greus per al 
deutor hipotecari, el seu avalador o per al 
propietari de l’habitatge hipotecat, com ara 
la pèrdua de l’habitatge i d’altres béns.

 CaixaBank es reserva el dret a denegar la 
concessió de l’operació o a aprovar-la en les 
condicions que consideri convenients, després 
de fer l’anàlisi de la solvència del sol·licitant i 
en funció dels criteris de risc de l’entitat.

 La TAE, d’acord amb la llei, comprèn les 
condicions financeres de l’exemple, les 
despeses i els serveis accessoris suposant que 
la prima de l’assegurança no variarà durant la 
vigència del préstec.

 Hipoteca Variable Col·lectius
 Si ho prefereixes pots triar un tipus 

d’interès variable amb les millors 
condicions: 

 Fins a 24 mesos de carència de capital 

 Termini màxim: 30 anys

Exemple de finançament de la residència 
habitual:

Si es compleixen totes les condicions 
de bonificació:

 Import: 150.000 €

 Durada: 30 anys

 Comissió d’obertura: 0,50 %

 Tipus d’interès: variable, euríbor + 1 %

 TAE: variable 2,139 %

 Quota: 475,19 € (última quota 475,41 €)

 Nombre de quotes: 360

 Import total a pagar (amb les despeses 
incloses): 201.286,40 €

Condicions de bonificació:

 Domiciliació de nòmina o pensió  
> 600 € o domiciliació d’ingressos nets 
mitjans d’altres fonts en els últims 6 mesos  
> 600 € + domiciliació 3 rebuts + 
compres amb targetes emeses: 0,4 punts

 Contractació d’una assegurança 
d’incendi i danys comercialitzada per 
CaixaBank, SA: 0,2 punts

 Contractació d’una assegurança de vida, 
176,47 € prima anual: 0,2 punts. Prima 
orientativa per a una dona de 30 anys 
amb cobertura del 50 % del capital

 Contractació d’un servei d’alarma 
Securitas Direct amb la intermediació 
de CaixaBank, 50,82 € prima mensual  
orientativa de l’alarma finançada: 0,2 
punts 

 Inversió en fons d’inversió, carteres 
gestionades, unit linked o plans de 
pensions amb un saldo mitjà anual que 
superi els 25.000 €: 0,2 punts

 Aportacions al pla de pensions de la 
Generalitat o a d’altres de 1.000 € en 
els últims 12 mesos: 0,2 punts

 Els serveis indicats sempre hauran de ser 
comercialitzats per CaixaBank. La contractació 
de la relació de productes anterior és opcional. 
Cada producte es pot contractar de manera 
independent.

INTERÈS VARIABLE AMB LES 
MILLORS CONDICIONS
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Si no es compleixen les condicions de 
bonificació:

 Tipus d’interès: variable, eur + 2,20 %

 TAE: variable 2,419 %

 Quota: 561,51 € (última 559,83 €)

 Nombre de quotes: 360

 Import total a pagar (amb les despeses 
incloses): 208.720,12 €

Altres condicions financeres comunes:

 Compensació per desis t iment en 
amortització extraordinària (cancel·lació 
total o parcial del préstec) < 5 anys:  
0,00 %; la resta 0,00 %.

Despeses preparatòries:

 Impostos: 2.745,94 € per a una responsabilitat 
hipotecària de 183.062,82 € i un tipus 
impositiu de l’1,50 %

 Verificació registral: 11,01 €

 Taxació: 254,10 €

 Gestoria: 231,75 €

Serveis accessoris vinculats:

 Assegurança de danys: 86,18 € prima anual, 
preu orientatiu si es contracta amb SegurCaixa 
per a un capital assegurat de 80.000 €. 
Contractació mínima: 3 anys.

Advertències:

 Incomplir les obligacions derivades del préstec 
pot comportar conseqüències greus per al 
deutor hipotecari, el seu avalador o per al 
propietari de l’habitatge hipotecat, com ara 
la pèrdua de l’habitatge i d’altres béns.

 CaixaBank es reserva el dret a denegar la 
concessió de l’operació o a aprovar-la en les 
condicions que consideri convenients, després 
de fer l’anàlisi de la solvència del sol·licitant i 
en funció dels criteris de risc de l’entitat.

 Préstec Hipotecari Subrogació - 
Habitatge

 Els partícips podran portar la hipoteca 
d’una altra entitat a CaixaBank per 
aquesta oferta comercial.

 Cada cas s’estudiarà individualment i 
CaixaBank es reserva el dret a denegar la 
concessió de l’operació o a aprovar-la en les 
condicions que consideri convenients, després 
de fer l’anàlisi de la solvència del sol·licitant i 
en funció dels criteris de risc de l’entitat.

 Revisió Hipoteques Constituïdes
 El partícip podrà sol·licitar la revisió de la 

hipoteca constituïda abans de la firma de 
l’oferta pels partícips del Pla de Pensions de 
la Generalitat de Catalunya. El client assumirà 
en aquest cas les despeses de modificació i 
està subjecte als criteris de risc de l’entitat.

Fes realitat els teus projectes i
els de la teva família

 Préstec Nòmina 
 Podràs disposar d’un préstec de fins a 

12 mensualitats per al que necessitis i 
quan vulguis, sense comissió d’obertura 
ni d’estudi, amb un termini màxim de  
8 anys i amb un tipus d’interès del 4,75 %.3 

 Préstec Estudia Curs a Curs 
 Un préstec amb un tipus d’interès exclusiu 

de l’euríbor + 3,50 %4 amb el qual podràs 
finançar còmodament els estudis dels teus 
fills. També podràs finançar les despeses de 
manutenció, viatges o el material de formació. 

 Préstec Estudia Grau/Màster 
 Amb aquest préstec podràs finançar els 

teus estudis superiors i els estudis de tots 
els membres de la unitat familiar, amb  
un tipus d’interès exclusiu de l’euríbor  
+ 3,50 %5 amb una carència de fins a 
cinc anys i un termini de fins a deu anys. 

El teu dia a dia més fàcil

 Disponible Nòmina Exprés 
 Ara disposaràs d’una autorització 

automàtica de descobert de fins al 100 %6 
de l’import mitjà de la nòmina dels últims 
dotze mesos, mitjançant un increment del 
saldo disponible al teu compte corrent. 

3. Exemple representatiu: TAE fixa 4,75 % calculada per a un préstec de 3.000 €. TIN: 4,85 %. Termini: 5 anys. Import total degut: 
3.376,24 € (capital 3.000 € + interessos 376,24 € + comissió d’obertura 0 € + comissió d’estudi 0 €). Import quotes mensuals: 56,27 €.
4. Exemple representatiu: TAE variable 3,929 % calculada per a un préstec de 12.000 € (revisió anual d’interessos), a disposar d’una sola 
vegada, sense carència. TIN: 3,394 % variable (*). Termini: 12 mesos. Import total degut: 12.251,75 € (capital 12.000 € + interessos 
221,75 € + comissió d’obertura 30 €). Import total de les quotes mensuals: 1.018,47 € i una última de 1.018,58 €.
5. Préstec Estudia Grau/Màster, exemple representatiu. TAE: variable del 3,552 %, calculada per a un préstec de 10.000 € (revisió 
anual d’interessos), a disposar d’una sola vegada, sense carència de capital. TIN: 3,394 % variable. Termini: 5 anys. Comissió 
d’obertura: 0,25 %. Sense comissió d’estudi. Import total degut: 10.911,59 € (capital 10.000 € + interessos 886,59 € + comissió 
d’obertura 25 € + comissió d’estudi 0 €). Import de les quotes mensuals: 181,44 € i una última de 181,63 €. Aquesta TAE variable 
s’ha calculat suposant que els índexs de referència no varien, per tant aquesta TAE variable fluctuarà amb les revisions del tipus 
d’interès. El finançament de la matrícula de cada curs s’ha d’acreditar amb documentació oficial de l’escola on es faran els estudis 
i on es mostrin l’import i la durada dels estudis esmentats. Tipus d’interès nominal referenciat a l’euríbor oficial (-0,106 % publicat 
en el BOE núm. 52 del 2 de març de 2017).
6. Disponible automàtic de fins al 100 % de la nòmina (mínim, 50 €; màxim, 3.000 €) mitjançant un increment del saldo disponible 
en el compte de domiciliació amb la distribució següent: fins a un 100 % del disponible automàtic per pagar rebuts i fins a un 
30 % del disponible automàtic per a lliure disposició d’efectiu (màxim, 400 €). Subjecte al procés de concessió de riscos. Cost del 
descobert: comissió trimestral del 2,119 % sobre l’import més alt de descobert real produït en el dipòsit durant el trimestre natural. 
Sense comissió de reclamació de descobert. Podràs fer disposicions que superin el saldo al teu favor amb totes les característiques i 
condicions pactades per a l’ús d’aquest servei que hauràs de reemborsar en el termini màxim d’un mes.

PRÉSTEC SENSE  
COMISSIÓ D’OBERTURA

FINANÇA ELS TEUS  
ESTUDIS SUPERIORS
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 Targeta Visa Classic Pla  
de Pensions 

 Gaudeix d’importants avantatges sense 
canviar de banc, associant la targeta Visa 
Classic Pla de Pensions al teu compte 
corrent i benefi cia’t d’una aportació del 
0,20 % al Pla de Pensions d’Ocupació 
(abonament anual) de totes les compres 
realitzades amb la targeta. Aquesta targeta 
és gratuïta i  disposa de CaixaProtect®, un 
servei gratuït que et protegeix de les 
operacions fraudulentes fetes per tercers en 
cas de frau o robatori de la targeta, i també 
et cobreix les operacions que es facin en 
caixers automàtics i a través de Línia Oberta 
fi ns a un màxim de 10.000 € l’any. 

 Pack de targetes 
 Et beneficiaràs del pack de targetes 

de crèdit American Express Plus, Visa
Repsol  
de crèdit American Express Plus, Visa

i Visa Classic, així com de 
la targeta Caixa Oberta de dèbit, gratis.7 
A més, podràs disposar del servei 
d’Alertes-Nòmina al mòbil.

 CaixaBank Pay
 La nova manera de comprar amb targeta 

des del mòbil:

 Ràpida, fàcil i segura

 En qualsevol establiment que accepti el 
pagament contactless

 VIA-T

 Si tens la nòmina domiciliada, estalvia’t 
la quota d’alta del servei i el cost de 
manteniment. La targeta VIA-T permet 
el pagament dinàmic dels peatges a les 
autopistes, sense que hagis d’aturar el 
vehicle.

 Línia Oberta 
 Gaudeix de les comoditats que t’ofereix la 

banca on-line líder, Línia Oberta, a través de 
la qual podràs consultar el pla de pensions i 
fer les operacions bancàries que necessitis 
des del telèfon mòbil i des d’internet.

 Servei de valors
 Amb Borsa Oberta pots consultar i 

contractar valors on-line amb la màxima 
agilitat i efi càcia possibles:

 Des de 7 € per operació en mercat 
nacional8

 Sense comissió de custòdia si es fan 
almenys 12 operacions9 al semestre de 
compra/venda de renda variable del 
mercat nacional

 Operatiu a crèdit intradia en mercat 
nacional amb tarifa especial intradia de 
compra i venda del mateix valor des de 
7 €9

 Compra Estrella

 Gaudeix d’una àmplia gamma de 
productes i del millor finançament. 
P e r  a  m é s  i n fo r ma c i ó  e n t r a  a 
www.compraestrella.es

Avantatges per al temps lliure

I perquè gaudeixis com mai del temps lliure en 
família, t’oferim descomptes exclusius a Port 
Aventura Park, els Hotels PA i Caribe Park.

També a CosmoCaixa i CaixaForum. 
Consulta horaris, activitats i informació 
c o m p l e t a  i  a c t u a l i t z a d a  a l  w e b 
www.obrasociallacaixa.org

Identifi ca’t amb la targeta Visa Classic Pla de
Pensions o amb la llibreta del pla de pensions
juntament amb el document acreditatiu 
del titular.

Protegeix el que més t’importa

 Assegurança d’accidents
 Disposaràs d’una assegurança d’accidents, 

fins i tot en l’exercici de la professió, 
totalment gratuïta, de fi ns a 12.000 €.10

 SegurCaixa Accidents Rendes
 Benefi cia’t d’una assegurança d’accidents 

que cobreix el pagament d’un capital 
més una renda mensual en cas de mort 
i/o invalidesa absoluta i permanent a 
conseqüència d’un accident ocorregut 
en l’àmbit territorial de la Unió Europea, 
Andorra, Suïssa, Islàndia o Noruega. A més, 
no requereix fer cap control mèdic per a la 
seva contractació i et podràs benefi ciar d’un 
15 % de descompte sobre l’import de la 
prima del primer any i dels anys següents.

7. CaixaBank, SA, entitat agent de l’emissora de la targeta, CaixaBank Payments, EFC EP SAU, amb NIF A58513318 i inscrita en el 
Registre Ofi cial d’Entitats del Banco de España amb el codi 8788.
8. Per a operacions superiors a 6.000 € la comissió serà del 0,15 % sobre l’efectiu. A aquestes tarifes, s’hi han d’afegir els aranzels 
(drets de contractació i liquidació) segons les tarifes ofi cials del mercat.
9. Es comptabilitzaran com a operacions per a la gratuïtat les operacions de compra/venda d’accions, ETF o warrants del mercat 
nacional efectuades durant el semestre natural a través de Línia Oberta web o mòbil (no computaran les operacions sobre renda 
fi xa nacional).
10. Cobertura de defunció i invalidesa absoluta per accident de 12.000 €. Cobertura d’invalidesa professional per accident de 9.000 €.
Promoció aplicable exclusivament a treballadors en actiu.

WWW.COMPRAESTRELLA.ES

TARGETA VISA CLASSIC 
PLA DE PENSIONS
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Per a més informació, 
consulta www.CaixaBank.cat

 SegurCaixa Accidents Complet11

 T’oferim una assegurança d’accidents que 
cobreix el pagament d’un capital en cas de 
mort o invalidesa absoluta i permanent, 
a conseqüència d’un accident ocorregut 
tant en l’àmbit de la vida privada com en 
el professional de l’assegurat. A més, com 
a cobertura addicional, també assegura 
un percentatge del capital en cas que es 
produeixi una invalidesa parcial, segons 
estableix el barem (pèrdua o inutilització 
absoluta d’un dit, d’una mà, d’una cama, 
etc.). Contracta-la ara i et podràs benefi ciar 
d’un 10 % de descompte sobre l’import 
de la prima del primer any i dels anys 
següents.

 Assegurança Vida Familiar
 Assegura els projectes de futur dels qui 

més estimes, fi ns i tot quan no hi siguis. 
L’assegurança Vida Familiar cobreix, en cas 
de defunció del titular, el cobrament d’un 
capital assegurat perquè els teus familiars 
puguin afrontar situacions imprevistes, 
com ara la disminució d’ingressos. 
Opcionalment, es poden contractar 
cobertures complementàries. Contracta-la 
ara i et podràs benefi ciar d’un 15 % de 
descompte sobre l’import de la prima del 
primer any i dels anys següents.

 SegurCaixa Llar Complet
 Protegeix casa teva amb les cobertures més 

avançades, amb una assegurança destinada 
a cobrir els danys que es poden produir en 
un habitatge més freqüentment, tant en el 
continent com en el contingut. Incorpora 
cobertures d’assistència a la llar, 24 hores 
al dia, 365 dies l’any. A més, et podràs 
benefi ciar d’un 10 % de descompte sobre 
l’import de la prima del primer any i dels 
anys següents.

 Assegurances de salut
 Assegurança mèdica oferta per CaixaBank 

que dóna una cobertura de qualitat. 

 Adeslas Plena: assistència sanitària 
amb copagament a través de 43.000 
professionals i més de 1.150 centres 
concertats. 

 Adeslas Plena Plus: assistència sanitària 
sense copagament a través de 43.000 
professionals i més de 1.150 centres 
concertats.

 Adeslas Premium: tots els serveis dels 
seus quadres mèdics i llibertat absoluta 
d’elecció de professional o de clínica, 
dins i fora d’Espanya. Reemborsa fi ns al 
80 % del cost d’aquests serveis en aquells 
professionals no inclosos al quadre mèdic 
de SegurCaixa Adeslas.

 Adeslas Dental Família: tarifa plana 
que permet incloure de 3 a 6 assegurats 
i que cobreix un conjunt de serveis a 
través d’un quadre de dentistes format 
per més de 150 centres propis d’Adeslas 
i 1.100 centres concertats i professionals 
independents. Sistema de franquícies pel 
qual l’assegurat abona directament una 
part del cost dels serveis, estalviant-se fi ns a 
un 50 % del cost respecte al que pagaria 
sense ser assegurat.

 A d e s l a s  B a s i c  Fa m í l i a :  una 
assegurança d’assistència sanitària sense 
hospitalització i amb copagament per 
l’ús dels serveis, per a un assegurat de 
menys de 54 anys amb un límit màxim 
anual per assegurat de 260 €. Amb 
tarifa plana de 3 a 6 assegurats.

 Descompte del 7 % sobre l’import de la 
prima del primer any i dels següents.

 SegurCaixa Auto

 SegurCaixa Auto és l’assegurança 
d’automòbil creada i pensada exclusivament 
per als clients de CaixaBank que atén les 
seves necessitats com a conductors. És un 
producte adaptat a les últimes novetats 
del mercat, amb cobertures àmplies i 
innovadores.

 A més, podràs gaudir d’un 10 % de 
descompte sobre l’import de la prima del 
primer any i d’un 5 % els anys següents.

 SegurCaixa Moto
 SegurCaixa Moto és una assegurança 

destinada a cobrir les motocicletes urbanes 
i els seus conductors. A més, podràs gaudir 
d’un 10 % de descompte sobre l’import 
de la prima del primer any i d’un 5 % els 
anys següents.

Per a més informació accedeix a:
https://www.caixabank.es/particular/seguros/
seguros_es.html

11. Cobertura de defunció i invalidesa absoluta per accident de 12.000 €. Cobertura d’invalidesa professional per accident de 
9.000 €. Promoció aplicable exclusivament a treballadors en actiu. 
Informació vàlida fi ns al 31-3-2018. CaixaBank es reserva la possibilitat de revisar-la en funció de les variacions que experimenti el 
mercat o que siguin imposades per llei però, en tot cas, es mantindran condicions preferents per al col·lectiu.

LES COBERTURES 
MÉS AVANÇADES

10 % DE DESCOMPTE EN 
SEGURCAIXA MOTO
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Oferta exclusiva per als partícips i beneficiaris
del pla de pensions de la Generalitat de Catalunya

PortAventura Park

Presenta, en persona, el teu DNI i la teva targeta Visa Classic Pla de Pensions, o la llibreta del Pla de

pensions de la Generalitat, a les taquilles del parc PortAventura Park i gaudeix, tu com a titular i fins a

tres acompanyants, d’un 35% de descompte en el preu d’una entrada d’adult, júnior o

sènior per a un dia d’accés al parc. L’entrada només és vàlida per al dia en què es compra i no permet

l’accés a cap altre parc ni instal·lació de PortAventura World. Promoció vàlida del 7/4/17 al 7/1/18,

ambdós inclosos, segons el calendari d’obertura del parc PortAventura Park. No s’accepten targetes

Visa Classic Pla de Pensions ni llibretes trencades, apedaçades o fotocopiades. Promoció no

acumulable a altres ofertes i/o promocions.

Caribe Aquatic Park

Presenta, en persona, el teu DNI i la teva targeta Visa Classic Pla de Pensions, o la llibreta del Pla de

pensions de la Generalitat, a les taquilles del parc PortAventura Park i gaudeix, tu com a titular i fins a

tres acompanyants, d’un 10% de descompte en el preu d’una entrada d’adult, júnior o sènior per a un

dia d’accés a Caribe Aquatic Park. L’entrada només és vàlida per al dia en què es compra i no permet

l’accés a cap altre parc ni instal·lació de PortAventura World. Promoció vàlida del 27/5/17 al 17/9/17,

ambdós inclosos, segons el calendari d’obertura del parc Caribe Aquatic Park. No s’accepten targetes

Visa Classic Pla de Pensions ni llibretes trencades, apedaçades o fotocopiades. Promoció no

acumulable a altres ofertes i/o promocions.
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HOTELS

 Descompte del 10% sobre la millor tarifa pública disponible en cada moment. Vàlid per a tota la

temporada 2017 (del 7/4/17 al 7/1/2018).

 Places amb descompte limitades i subjectes a disponibilitat.

 Descompte vàlid per als cinc hotels de PortAventura (Mansión de Lucy, PortAventura, Caribe,

Gold River i El Paso), segons el calendari d’obertura. Descompte no aplicable a l’oferta Roulette.

 El descompte és aplicable al preu total de l’habitació (per a totes les tipologies i tots els règims).

No aplicable als serveis opcionals que s’adquireixin amb l’habitació.

 Pel fet d’allotjar-se als hotels de PortAventura, el client disposa dels beneficis següents:

1. Accés il·limitat a PortAventura Park durant tota l’estada (consulteu-ne el calendari

d’obertura).

2. Descomptes en les entrades de PortAventura Caribe Aquatic Park.

3. Preus de les entrades a Ferrari Land per a clients allotjats als nostres hotels: 35€

Adults i 25€ Nens. (preus subjectes a canvis per disponibilitat de tarifa promocional)

4. Reserva preferencial als restaurants amb servei de taula de PortAventura Park des del

Guest Service de l’Hotel.

5. Servei de pick-up a les botigues dels parcs. Compres al parc i t’ho portem a l’hotel.

6. Wi-Fi gratuïta.

7. Aparcament gratuït (places limitades, subjectes a disponibilitat).

 Vàlid per a les reserves que es facin directament a la Central de Reserves de PortAventura

trucant al 902 20 22 20.

 Màxim dues habitacions per reserva. Com a mínim, el titular d’una de les reserves ha de ser el

titular de la targeta Visa Classic Pla de Pensions de la Generalitat o de la llibreta del Pla de

pensions de la Generalitat. Cal presentar-ne una o altra acompanyades d’un document que

acrediti la identitat del titular.

Aquest descompte no és acumulable a altres col·lectius.
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