
4. Quin és el premi
4.1. La promoció té com a finalitat regalar entre tots els 
participants un bo valorat en 3.000 € per gaudir-ne en un retir 
Wellness que triï el guanyador (les dates del viatge les triarà  
el client d'entre totes les opcions que proposi la companyia).

4.2. Bo vàlid per viatjar durant l'any 2020:

de l'1/06/2020 al 31/12/2020. El bo es pot bescanviar  
per un únic viatge dins de les dates indicades i no és 
fraccionable en diversos viatges.

4.3. El premi és nominatiu, no pot ser transferit o cedit a cap 
altra persona i en cap cas pot ser objecte de canvi, alteració  
o compensació a petició del guanyador ni bescanviable pel seu 
contravalor econòmic.

4.4. En cas que els serveis superin l'import del premi,  
el guanyador és l'encarregat de cobrir-ne la diferència.

4.5. En cap cas DKV és responsable dels serveis d'avaria 
o de manteniment un cop lliurat el premi.

4.6. Per poder gaudir del premi, el client ha de tenir en vigor  
les pòlisses gràcies a les quals se'l va incloure en aquest 
sorteig i estar al corrent de pagament.

4.7. Per aprofitar al màxim el premi, es recomana sol·licitar  
el viatge amb un mínim de 30 dies d'antelació abans 
 de la data de sortida, sobretot en el cas de dates d'alta 
ocupació: ponts, Setmana Santa, estiu i Nadal.

1. Companyia organitzadora del sorteig
DKV Seguros y Reaseguros, SAE, amb domicili social a l'Av. 
María Zambrano, 31 i amb CIF A-50004209, organitza  
una promoció amb la finalitat de sortejar un gran viatge entre 
tots els clients que contractin DKV Protección Familiar, segons 
les condicions que detallem en els punts següents.

2. Durada
La data d'inici de la promoció serà l'1 de març de 2020,  
a les 9 hores, i la d'acabament, el 31 d'abril de 2020,  
a les 24 hores. Els clients de pòlisses que contractin fora  
del període de campanya no entraran en el sorteig.

3. Qui pot participar-hi
3.1. La promoció està adreçada a qualsevol persona física  
de més de 18 anys i resident a Espanya que, a data 1 de març  
de 2020, sigui titular d'una pòlissa de Llar o de Salut de DKV  
(rams 000, 120, 100, 001 i 110) o client d'un mediador de la Red  
de Corredors de DKV i que, a més a més, contracti l'assegurança 
DKV Protección Familiar mentre duri la campanya.

3.2. En cas que alguna de les persones excloses de la participació 
resultés guanyadora, perdria el seu dret a obtenir el premi 
assignat, i es procediria a lliurar-lo a la persona següent  
(vegeu reserves) que reuneixi les condicions de participació vàlida.
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Promoció especial 
Campanya DKV Protección Familiar

Bases legals

Sorteig d'un viatge Retir Wellness per a dues persones.



4.8. Per tramitar el bo, el client ha de contactar amb laura.
razola@globalia.com. Totes les dades facilitades pel guanyador 
són tractades per Globalia Corporate Travel, SLU (Crta. Arenal – 
Llucmajor, Km. 21,500 - 07620 – Llucmajor. CIF: B-57986846) 
d'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD)  
i el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

5. Com s'hi pot participar? 
Per participar en el sorteig és condició indispensable ser titular 
d'una pòlissa DKV de Llar o de Salut o client d'un mediador  
de la Red de Corredors de DKV, a data 1 de març de 2020, 
i, a més a més, contractar almenys una pòlissa del producte 
següent entre les dates indicades:

• DKV Protección Familiar: de l'1 de març al 31 d'abril de 2020.

6. Guanyadors i reserves del sorteig
Per conèixer el GUANYADOR del premi es farà, de manera 
aleatòria, la selecció del participant entre tota la base de dades 
del sorteig i es comprovarà que compleix les bases d'aquesta 
promoció.

També se seleccionaran deu participants addicionals, els quals, 
de manera ordenada, s'incorporaran com a guanyadors  
de RESERVA en cas d'haver de ser utilitzats com a guanyadors 
del sorteig. En cas que cap dels seleccionats vulgui/pugui gaudir 
del premi, quedarà desert.

El sorteig es farà el dia 20 de maig de 2020 davant de notari.

7. Comunicació dels guanyadors
La comunicació del guanyador del sorteig es farà per via 
telefònica (mòbil) i/o per correu electrònic a l'agraciat del sorteig 
que hagi proporcionat aquestes dades de contacte.  
En cas que DKV no pugui contactar amb el guanyador a través 
dels mitjans de contacte proporcionats com a client  
en un termini de 15 dies naturals, el premi es concedirà al 
guanyador següent de reserva.
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8. Entrega del premi
El lliurament es farà a la sucursal DKV de la localitat de residència 
dels premiats. Per fer efectiva l'entrega del premi, els guanyadors 
s'han d'identificar i proporcionar les dades que siguin necessàries.

El guanyador coneix i consent que el seu nom complet 
i les fotografies de l'entrega del premi siguin publicades per DKV 
Seguros en tots els canals que la companyia consideri oportú.

La participació en el sorteig suposa l'acceptació, en la seva 
totalitat, d'aquestes bases.


