
 

PATRIMONI  

(Producte vida estalvi) 
 

CONDICIONS GENERALS 

(Mod. AMP007) 
 

CLAUSULA PRELIMINAR 
Als efectes d´aquest contracte, s´entén per: 

a) Prenedor/a: la persona que assumeix les obligacions del contracte, excepte aquelles que per la seva 

naturalesa corresponguin a l´Assegurat/da o al Beneficiari/a, i que juntament amb la Entitat 

Asseguradora, subscriu el contracte. 
b) Assegurat/da: la persona sobre la vida de qui es concerta l´assegurança. 
c) Beneficiari/a: la persona que ha de rebre les prestacions. 

d) Entitat Asseguradora: La entitat asseguradora és Agrupació AMCI d´Assegurances i 

Reassegurances, S.A., amb domicili social a la Ctra. Rubí, 72-74, Edifici Horizon, 08174 Sant Cugat 
de l´ Vallès (Barcelona) i clau DGSYFP (C0790). 

e) Saldo Garantit: resultat del procés d´acumulació mensual de les primes pagades. 

f) Capital Pactat: capital fixat en el moment de la contractació, addicional al Saldo Garantit, pel risc de 

mort. 

g) Ram d´ Assegurança: Ram Vida  

h) Prima ordinària: La prima ordinària és la aportació periòdica al contracte d´assegurances. El rebut de 

prima comprèn, a més d´aquesta, els recàrrecs i impostos legalment repercutibles.  

i) Prima extraordinària: Són aquelles en les que el prenedor realitza sense una periodicitat 

determinada, en qualsevol moment de la vigència de l´Assegurança, amb el consentiment previ de la 
Entitat Asseguradora.  

 

1. - OBJECTE DEL CONTRACTE 
1.1 La Entitat Asseguradora garanteix al Beneficiari/a el pagament del Saldo Garantit que aquest 
contracte hagi assolit a la data prevista de venciment, si l´ Assegurat/da viu en aquella data. 

 

1.2 En cas que l´Assegurat/da mori abans del venciment previst, la Entitat Asseguradora abonarà al 
Beneficiari/a, la suma del Capital Pactat (veure punt 4) més el Saldo Garantit que aquest contracte hagi 
assolit a la data de la mort. 

 

2.- DURADA DE L´ CONTRACTE 
La durada serà de 10 anys. Tot i això, el Prenedor/a podrà cancel·lar anticipadament mitjançant l´exercici 
del dret de rescat total.  

 

3.- EXTENSIÓ DE GARANTIES 
La Entitat Asseguradora garanteix el pagament del Capital Pactat en cas de mort de l´Assegurat/da, 
produït per qualsevol causa i en qualsevol lloc, sense més limitacions que les següents: 

 

3.1 Suïcidi: No es dóna cobertura a la mort de l´ Assegurat/da produïda per suïcidi dintre del 
primer any de vigència del contracte. En cas de suïcidi els Beneficiaris tindran dret a rebre el 
Saldo Garantit.  

 

3.2 Mort de l´Assegurat/da causada pel Beneficiari/a: En cas que la mort de l´Assegurat/da 
estigui causat dolosament pel Beneficiari/a, la Entitat privarà a aquest/a del dret de percebre 
la prestació, quedant aquesta en el patrimoni del Prenedor/a. Si existissin diferents 
Beneficiaris, els no intervinents en la mort de l´ Assegurat/da conservaran el seu drets. 

 

4.- OBLIGACIONS DE LES PARTS  
 Obligacions de la Asseguradora:  

A la data prevista de venciment de l´ Assegurança, la Entitat Asseguradora garanteix el pagament al 
Prenedor/a del Saldo Garantit assolit, si l´Assegurat/da viu a aquella data. Durant la vigència de l´ 
Assegurança, en cas de mort de l´ Assegurat/da, la Entitat Asseguradora pagarà als beneficiaris 
designats la suma del Capital Pactat més el Saldo Garantit assolit a la data de la mort de l´ Assegurat/da. 

 

Obligacions del Prenedor:  

Al pagament de la prima. 

En qualsevol moment, el Prenedor podrà modificar el contracte, sempre que la seva sol·licitud la faci 
amb dos mesos d´antelació al canvi d´ efecte, excepte en el cas de realitzar una aportació extraordinària 



o un canvi de beneficiari, que no necessita termini. 

 

Obligacions del beneficiari 

En qualsevol cas, el Beneficiari haurà d´aportar els documents justificatius de la seva personalitat i 
legitimació.  

 
 
 

5.- DEFINICIÓ DE LES GARANTIES 
A la data prevista de venciment de l´ Assegurança, la Entitat Asseguradora garanteix el pagament al 
Prenedor del Saldo Garantit assolit, si l´Assegurat viu en aquella data. Durant la vigència de l´ 
Assegurança, en cas de mort de l´Assegurat, la Entitat Asseguradora pagarà als beneficiaris designats 
la suma del Capital Pactat més el Saldo Garantit assolit a la data de la mort de l´Assegurat/da. 
 
Capital Pactat, fixat en el moment de la contractació: 
 

-  Fins 44 anys = 500 euros. 
-  De 45 a 64 anys = 200 euros. 
-  A partir de 65 anys = 100 euros. 
 

 

6.- FORMALITZACIÓ 
El contracte entra en vigor, una cop acceptada la Sol·licitud d´Assegurança per part de la Entitat 
Asseguradora, mitjançant la firma pel Prenedor, la firma de l´ Assegurat/da si és una persona diferent 
al Prenedor/a, i el pagament de la primera prima. 

 
7.- INDISPUTABILITAT 
El contracte serà indisputable un cop transcorregut el termini d´un any, a comptar des de la data d´efecte.  

 

8.- FUNCIONAMENT 
El funcionament del contracte es basa en un compte on mensualment: S´abonen: 

 
- Les primes pagades. 
- Els rendiments generats per el Saldo Garantit del mes anterior i de les primes pagades netes, a 

partir de la data valor, en base al tipus d´interès anual fixat per la Entitat Asseguradora amb 
caràcter previ a l´inici de cada trimestre natural. El tipus aplicable esdevindrà vigent en tant no sigui 
alterat per la Entitat Asseguradora. En qualsevol cas, la Entitat Asseguradora assegura, en 
tot moment, el Saldo Garantit consolidat del mes anterior més la suma de las aportacions 
efectuades durant el mes en curs, prèvia deducció del cost del Capital Pactat en cas de 
mort, així com, en el seu cas, dels rescats parcials efectuats. 

 

Es dedueixen: 
 

- El cost del Capital Pactat en cas de mort. 
- Els rescats parcials sol·licitats i, en el seu cas, les despeses per aquest concepte. El saldo 

d´aquest compte  constitueix el Saldo Garantit o provisió matemàtica. 
 

9.- DOCUMENTACIÓ 
La Pòlissa és el document contractual, integrada per: 
9.1 Les presents Condicions Generals que regulen els drets i deures de les parts. 
9.2 Les Condicions Particulars que recullen les clàusules especials i les dades pròpies i 

individualitzades de cada contracte, així com els suplements i apèndix que es produeixin durant la 
vigència de l´ Assegurança, per complementar-les o modificar-les. La emissió d´un nou suplement a 
las Condicions Particulars deixarà sense efecte a les emeses anteriorment. 

 

10.- PAGAMENT DE PRIMES 
10.1 El Prenedor estableix en la Sol·licitud d´Assegurança l´import de la prima inicial, i/o la periodicitat 
de les primes previstes a satisfer per avançat i el domicili de pagament. 

 

Las primes periòdiques successives tindran com efecte el primer dia del mes corresponent al període 
natural pactat. 

 

10.2 L´impagament d´una prima periòdica no suposarà la suspensió de les cobertures del contracte, 
mentrestant el Saldo Garantit sigui suficient per cobrir el cost anual de la cobertura de mort. Si el 
Prenedor no fa efectiva la prima periòdica durant un període de tres mesos consecutius, al finalitzar 



aquest termini, la Entitat Asseguradora comunicarà al Prenedor la anul·lació de las primes periòdiques. 
 

Si en cap moment, aquest Saldo Garantit fos insuficient para cobrir el cost anual de la cobertura de mort, 
el contracte quedarà en vigor durant un termini de gràcia de trenta dies. La Entitat Asseguradora 
comunicarà al Prenedor aquesta situació, mitjançant carta certificada, per a que, el prenedor efectuï la 
oportuna provisió. Si transcorregut el període de gràcia, aquesta no s´ha efectuat, el contracte de 
Assegurança quedarà sense efecte i totalment anul·lat. 

 

10.3 El Prenedor podrà efectuar en qualsevol moment el pagament d´una prima extraordinària durant la 
vigència del seu contracte, reservant-se la entitat el dret d´acceptació.  
 

11.- MODIFICACIONS I ACTUALITZACIONS 
En qualsevol moment, el Prenedor podrà modificar el contracte, sempre que la seva sol·licitud la realitzi 
amb dos mesos d’antelació a la presa d´efecte, excepte en el cas de realitzar una aportació 
extraordinària o un canvi de beneficiari que no necessita cap termini. 

 

Les modificacions i actualitzacions de primes, així com el canvi de periodicitat en el pagament dels rebuts, 
prendran efecte a l ínici de la següent anualitat de la vigència del contracte. 
 

12.- OPCIONS AL VENCIMENT 
A la data de venciment, el Beneficiari podrà escollir una de las següents opcions o una combinació 
d´ambdues: 

 

12.1 Rebre la totalitat del Saldo Garantit. 
 
12.2 Transformar el Saldo Garantit en una pensió vitalícia o de durada certa, constant o revalorizable. 
La quantia d´aquesta pensió periòdica es determinarà a la data del venciment i en les condicions que 
la Entitat Asseguradora tingui autoritzades a aquella data.  

 

13.- BENEFICIARIS 
En defecte de designació expressa de Beneficiaris, aquests seran el Prenedor/a, en el seu defecte el 
cònjuge/parella de fet, en el seu defecte, els fills/es per parts iguals, en el seu defecte els pares i en el 
seu defecte els hereus legals del Prenedor/a. 

 

14.- PAGAMENT DE LES PRESTACIONS 
A la data de venciment del contracte, el Beneficiari/a haurà de manifestar a la Entitat Asseguradora 
quina opció escull d´entre les relacionades a la clàusula 11 i enviar o entregar la següent documentació: 

- DNI (escanejat o una altre forma de validació del DNI). 

- En el cas que el Beneficiari sigui una persona diferent del Prenedor/a, document que justifiqui haver 
presentat a liquidació la documentació corresponent per el pagament del Impost sobre Successions 
i Donacions o, en el seu cas, la còpia de l´ ingrés de la autoliquidació practicada. 

 

En cas de mort de l´ Assegurat/da, el Beneficiari/a haurà d´ aportar la següent documentació: 
- DNI (escanejat o una altre forma de validació del DNI). 
- Certificat de defunció de l´ Assegurat/da. 

- Document que justifiqui haver presentat a liquidació la documentació corresponent per el pagament 
del Impost sobre Successions i Donacions o, en el seu cas, la còpia de l´ ingrés de la autoliquidació 
practicada. 

 
 

En qualsevol cas, el Beneficiari/a haurà d´aportar els documents justificatius de la seva 
personalitat i legitimació. 

 

Un cop rebuda la documentació anterior, la Entitat Asseguradora pagarà la prestació pactada, en els 
terminis i condicions establerts per la legislació vigent. 

 

15.- DRETS SOBRE EL SALDO GARANTIT 
Rescat total. 

El Prenedor/a, mitjançant la oportuna sol·licitud, podrà exercitar el dret de rescat total del Saldo Garantit 
assolit a partir de la data d´efecte del contracte. 

 

El valor de rescat coincidirà amb el valor del Saldo Garantit assolit a la data en que s´exerceixi el dret 
de rescat total, prèvia deducció, en el seu cas, de les despeses per rescat que puguin establir-se en les 
Condicions Particulars de la pòlissa. Durant el primer any de vigència, el valor de rescat màxim és 
la suma de las aportacions. 

 



Rescats parcials. 

El Prenedor, mitjançant la oportuna sol·licitud i un cop transcorregut el primer any de vigència del 
contracte, podrà disposar de la quantia que desitgi del Saldo Garantit assolit, prèvia deducció, en el seu 
cas, de les despeses per rescat que puguin establir-se en les Condicions Particulars de la pòlissa, 
sempre que l´import mínim de cada rescat sigui de 150,00 euros. 

 

16.- FISCALITAT 
A reserva de modificacions posteriors que es puguin produir durant la vigència del contracte, aquest 
queda sotmès a la normativa fiscal espanyola.  

 

Quan el Prenedor i l´Assegurat siguin la mateixa persona i els beneficiaris siguin també persones 
físiques, el règim fiscal actual aplicable es el següent: 

 
- Rescat o venciment 

Els rendiments obtinguts per les quantitats rescatades tributaran a l´IRPF del Prenedor/a en concepte 
de rendiments del capital mobiliari (subjectes a retenció). 

 
- Percepció de la prestació en cas de mort de l´ Assegurat 

Els beneficiaris tributaran en el Impost sobre Successions i Donacions per les quantitats percebudes, 
sempre que siguin persones físiques diferents al Prenedor/a. 

 

17.- RESCISSIÓ I RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
Cas de rescissió i resolució del contracte:  

 

Resolució del contracte de Assegurança a instàncies de la Entitat Asseguradora per l´impagament de 
la primera prima o prima única, o bé per impagament de las primes següents, sense perjudici del dret 
de reducció (Articles 15 i 95 de la Llei de Contracte de Assegurança). 

 

18.- PRESCRIPCIÓ 
Les accions que es derivin del present contracte prescriuran en el termini de cinc anys, a comptar des de 
el dia en que poguessin exercitar-se. 

 

19.- BASE LEGAL  
Aquesta pòlissa d´ Assegurança es regeix per las normatives següents, en els textos vigents a cada 
moment:  

 

Llei 50/1980, de 8 d´octubre, de Contracte de Assegurança, Llei 30/1995, de 8 de novembre, de ordenació 
i supervisió de los Assegurances privades, art. 104 a 107 del seu reglament Reial Decret 2486/1998, de 
20 de novembre, Art. 96  Llei 20/2015, de 14 de juliol, de Ordenació, Supervisió i Solvència de les Entitats 
Asseguradores i Reasseguradores, Art. 122 i següents Reial Decret 1060/2015, de 20 de novembre, de 
Ordenació, Supervisió i Solvència de las Entitats Asseguradores i Reasseguradores, Directiva (UE) 
2016/97 sobre la distribució de Assegurances de 20 de gener de 2016) i la seva transposició per el Reial 
Decret Llei 3/2020, de 4 de febrer. Reglament (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció 
de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació de 
dades, i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personales i garantia de los 
drets digitals, que el complementa (DOUE de 4 de maig 2016 i BOE de 6 de desembre 2018, 
respectivament). 

 
20. MECANISMES DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES JURISDICCIÓ 
Las discrepàncies que puguin sorgir front la Entitat Asseguradora, i sense perjudici del dret d´anar als 
jutjats i tribunals competents, podran ser sotmeses a resolució de qualsevol de les següents instancies.  

 

En l´àmbit Assegurador i de conformitat amb l´establert a les ordres del Ministeri d´Afers Econòmics i de 
Transformació Digital ECO/ 734/ 04, de 11 de març, i ECC/2502/2012, de 16 de novembre. 

 
a. Davant el Servei de Atenció i Defensa del Client (SADC) de AGRUPACIO AMCI DE 

ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A. (en endavant AGRUPACIÓ AMCI), 
mitjançant carta, imprès disponible a les oficines o correu electrònic a la direcció que, a tal 
efecte, figuri a la indicada web (www.tomamosimpulso.com). Aquesta adoptarà aquesta de 
resolució de forma motivada i per escrit, d´acord al procediment previst al reglament de 
funcionament de la entitat, que estarà a disposició dels interessats i podrà ser consultada en 
qualsevol moment a través de la web o en las oficines de AGRUPACIÓN AMCI. 
 
El termini de tramitació de l´expedient serà d´un mes comptat a partir del dia de presentació 
per l´ interessat de la queixa o reclamació davant el Servei d´Atenció i Defensa del Client. Tot 

http://www.tomamosimpulso.com/


i l´anterior, el SADC no admetrà a tràmit las qüestions sotmeses o ja resoltes per una decisió 
judicial, administrativa o arbitral. 
 

b. Davant el Servei de Reclamacions de la Direcció General de Assegurances i Fons de Pensions 
(Ministeri de Afers Econòmics i de Transformació Digital), sempre que hagi transcorregut el 
termini mínim d´un mes sense que s´hagi obtingut resposta del SADC o que aquest hagi 
desestimat la seva petició. A més de resoldre les queixes i reclamacions, el Servei de 
Reclamacions també serà competent per atendre les consultes que se li formulen relatives a 
qüestions de interès general sobre els drets dels Assegurats i alternatives legals per el seu 
exercici.  

 
Posem a la seva disposició un telèfon de informació exclusiva sobre queixes i reclamacions: 900 898 120, 
disponible las 24 h, de dilluns a divendres. 

 
El present contracte queda sotmès a la jurisdicció i competència de los Jutjats i Tribunals espanyols i serà 
Jutge competent per el coneixement de les accions derivades del mateix, el del domicili del Prenedor/a. 

 

21.- PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS 
Responsable: AGRUPACIÓ AMCI DE ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A. 
Finalitats: Distribuir, formalitzar, desenvolupar i executar el contracte d’assegurança; protegir les dades 

de contacte; la possibilitat de consultar els sistemes d’informació creditícia per saber la seva capacitat 
financera i poder oferir productes i/o serveis adequats a vostè; l’elaboració de perfils amb finalitats 
actuarials, anàlisis de mercat, probabilitat del frau i perfils comercials sense decisions automatitzades; 
compliment de mesures de diligència deguda en la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament 
del terrorisme; l’enviament de butlletins electrònics i de publicitat pròpia; la reutilització de la informació 
mitjançant anàlisis estadístiques a través d’un perfil anònim, la realització d’accions de fidelització i 
d’enquestes de qualitat. 
Legitimació: Execució del contracte d´Assegurança; compliment d´obligacions legals; consentiment 

exprés; interès legítim. 
Destinataris: Entitats coasseguradores i reasseguradores; mediadors d´Assegurances de la Entitat 

Asseguradora altres prestadors de serveis que actuen como encarregats del tractament de dades de la 
mateixa; grup d´empreses Crédit Mutuel Alliance Fédérale; entitats Asseguradores o organismes públics 
o privats relacionats amb el sector Assegurador; organismes públics i autoritats competents en general. 
Termini de conservació: Durant tota la vigència del contracte de Assegurança i, al venciment de la 

mateixa, durant los terminis de prescripció de les obligacions legals exigibles a la Entitat Asseguradora 
conforme a la normativa vigent en cada moment. 
Drets: Accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació.  
Informació addicional: Pot consultar el resto de informació complementària sobre protecció de dades en 

la Política de Protecció de Dades Personals de clients del grup ACM Espanya publicada a la pàgina web 
www.tomamosimpulso.com 

 

22. CONTRACTACIÓ A DISTÀNCIA  
Una cop realitzat el contracte de Assegurança a distància, el Prenedor disposa de un termini de 30 dies 
per desistir del contracte a distància, sense necessitat d´indicar els motius i sense penalització.  

 
 
 
 
 
 

http://www.tomamosimpulso.com/

