
Pots consultar les condicions d’aquesta promoció al nostre web o a les nostres oficines.

Som com tu
Vine a la teva companyia d’assegurances...

...i surt guanyant

Assegurances distribuïdes sota la marca ATLANTIS i assegurades per AMGEN SEGUROS, Agrupació AMCI i/o ATLANTIS VIDA, pertanyents al Grup internacional Assurances du 
Crédit Mutuel, un gran grup assegurador compromès amb les persones. 

AMGEN Seguros Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal, RM Barcelona, T.20701, F.4, H. B 11.217. Insc. 1ª C.I.F. A-59575365 nº de registro DGSyFP 
C-708. Agrupació AMCI de Seguros y Reaseguros, RM Barcelona F.63, H.B-423520, T. 43137, NIF A-65782807. ATLANTIS VIDA, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. RM de Barcelona 

T.32076 F.92, B 201647. CIF A-61944203. Todas con sede social en  Ctra de Rubí, 72-74, Edif. Horizon, 08174, Sant Cugat del Vallès.

FINS AL
01/01/2020
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Increment net* en número de pòlisses

1 pòl. 2 pòl. 3 o més pòl.

200 € 50 € 55 € 60 €

400 € 75 € 85 € 100 €

600 € 100 € 115 € 140 €

800 € 125 € 145 € 160 €

1.000 € 150 € 175 € 180 €

1.500 € 200 € 225 € 260 €

2.000 € 250 € 275 € 340 €

3.000 € 300 € 400 € 500 €
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Si ja ets client/a i ens portes una o diverses noves pòlisses d’auto, llar, vida, accidents, baixa laboral, decessos, 
dental, mascotes o estalvi1, pots aconseguir una devolució promocional de fins a 500 €.

L’import de la devolució dependrà de l’increment net* del teu nombre de pòlisses i primes durant el període promocional 
(entre el 2 de gener de 2019 i l’1 de gener de 2020). A continuació pots veure l’import de la devolució promocional que 
pots aconseguir:

I si encara no ets client/a, també podràs participar en la promoció a partir de la segona pòlissa que contractis.

* L’increment net és l’augment del nombre de pòlisses i primes 
entre la data d’inici i la data final de la promoció, després 
d’haver descomptat les pòlisses anul·lades, si es donés el cas. 
Per al seu càlcul s’apliquen els criteris detallats en les Bases 
de la promoció.

1 Estalvi: s’inclouen exclusivament Plans de pensions, PPA, Estalvi jove i Integra 5, contractats a prima periòdica. Computen en pòlisses però no en primes

El servei assegurador de

Per a més informació:  Tel. 93 496 47 97     www.atlantis-seguros.es


