Premier Banking
Col·lectius

Tots els bancs garanteixen el
millor tracte als seus clients.
A Barclays, a més, és veritat.
Oferta 1er Trimestre 2013 per
L’ ESCOLA IPSI

Oferta Financera Barclays del 1er Trimestre de 2013 per
L’ ESCOLA IPSI
Col·lectiu CPCP

Barclays Premier Banca Mòbil
Avantatges exclusius
Un Gestor Premier assignat: un professional
altament qualificat que l’ajudarà amb la gestió de
les seves inversions.

A través del Centre Premier Directe, té la possibilitat
de contactar amb el seu propi gestor Premier al
telèfon 91 353 64 14 o mitjançant l’adreça de correu
electrònic: oficina0599.es@barclays.com
Un Servei Exclusiu d’atenció Telefònica: 7 dies de
la setmana, 365 dies de l’any (telèfon 900 50 40 30).
Premier Portfolio Planner: exclusiu per als clients
que tinguin contracte d’assessorament amb nosaltres.
Un model de planificació financera amb el qual es
podrà beneficiar de l’experiència i el coneixement de
Barclays en el mercat nacional i internacional.

L’últim en banca, ho hem creat pensant en
el primer: VOSTÈ .
Estrenem “sucursal” al seu smartphone. Ara, amb la
nova aplicació de Barclays, vostè podrà accedir a tots els
seus productes Barclays a través del seu telèfon mòbil.
De forma ràpida, còmoda i eficaç.
Amb l’aplicació podrà:
Consultar la seva posició global a Barclays.
Consultar els moviments de comptes.
Consultar els moviments de targetes.
Realitzar transferències nacionals.
Buscar l’oficina i/o caixers Barclays més propers.
Entri des del seu smartphone o tauleta gràfica a
barclays.es i descarregui la nostra nova aplicació.

Invitacions als Esdeveniments Premier: els nostres
clients Barclays Premier tenen preferència en les
invitacions a esdeveniments que Barclays realitza
arreu del món.
Servei d’assistent Personal: amb una sola trucada
podrà aconseguir allò que desitgi. Un bitllet d’avió, un
hotel, un vehicle de lloguer? Potser quelcom més
personal, com ara unes flors o taula per a dos en
algun restaurant? Vostè ho demana i ell li ho
aconsegueix. Amb una simple trucada podrà satisfer
les 24 hores del dia tot allò que necessiti: un servei
exclusiu només per ser titular de la nostra targeta
Premier. Vegeu les condicions legals adjuntes.
Targeta Visa Premier: la targeta exclusiva dels
clients Premier dóna accés als nostres productes i
serveis i als Centres Especials Barclays. A més inclou
una assegurança d’accidents* de fins a 500.000 € i el
servei d’assistent personal abans esmentat.
Extracte integral Premier, informes de mercats
periòdics de Premier i informes específics
d’inversions per disposar en tot moment de la
informació que necessita sobre les seves posicions a
Barclays i l’evolució dels mercats.
*Assegurança gratuïta d’accidents de caràcter temporal. Barclays es
reserva la facultat discrecional de renovar-les anualment i la possible no
renovació es comunicarà al client amb previ avís, així com els serveis
Vinculats al Compte Únic Premier i/o a la Targeta Visa Premier.
Cobertures de l’assegurança subjectes a les condicions, límits i
exclusions de la pòlissa. Assegurança gratuïta d’accidents subjecta a les
condicions de la pòlissa concertada amb MAPFRE Familiar Compañía de
Seguros y Reaseguros, SA, amb la mediació de Barclays Mediador,
Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA. Consulti les dades
addicionals del mediador d’assegurances al final d’aquesta oferta.

No oblidi el seu banc quan surti de casa.
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Compte
Oportunitat
Escoles
(01.3641) (01.3642) (01.3643)

3

% de devolució de
rebuts, incloent-hi el
rebut de l’escola, i
sense les comissions
principals.

Amb la domiciliació al compte de la seva nòmina o
ingressos recurrents de com a mínim 900 € nets
mensuals:
0€ de comissions
- de manteniment i administració del compte
- ingrés de xecs en €.
- per transferències en €, tant nacionals com
internacionals a països de la UE.
- per emissió i renovació de targeta Electrón.
- i les disposicions d’efectiu a dèbit als caixers de
Servired amb les targetes Electrón associades al
compte.
I a més:

- 3% de devolució1 dels rebuts domiciliats de llum,
aigua, gas, telèfon fix i mòbil, Internet i de l’escola fins
a un màxim de 600 € anuals.
Producte adreçat a persones físiques que siguin clients nous, tot i que les
persones que ja siguin clients de Barclays disposen de condicions
d’accés especials, creades per tal que es beneficiïn dels seus avantatges.
A la seva oficina Barclays podran informar-lo de quins són.
1
La devolució del 3% dels rebuts principals té la consideració de
rendiment de capital mobiliari subjecte a retenció i tindrà un límit anual
màxim en funció de l’import de la seva nòmina domiciliada o del saldo
que mantingui a Barclays en productes d’estalvi i inversió:

-

De 240 euros: per a ingressos regulars de 900 euros nets
mensuals o si contracta com a mínim 20.000 euros en qualsevol
producte d’estalvi e inversió amb diners procedents d’una altra
entitat.
De 360 euros: per a ingressos regulars per un import mínim de
2.500 euros nets mensuals o si contracta com a mínim 50.000
euros en qualsevol producte d’estalvi i inversió amb diners
procedents d’una altra entitat

De 600 euros: si contracta com a mínim 300.000 euros en
qualsevol producte d’estalvi i inversió amb diners procedents d’una
altra entitat.
Aquest servei no va dirigit a persones físiques residents als Estats Units o
persones jurídiques constituïdes sota legislació nord-americana (política
US Person). Es recorda que es considera "US Person" qualsevol persona
física que resideixi més de 3 mesos als Estats Units.

Targetes de
Crèdit Col·lectius
0 € de comissió per disposició d’efectiu a dèbit als caixers
de Servired.
Bonificació del 50% de la comissió anual d’emissió i
renovació.
Bonificació del 100% de la comissió anual d’emissió i
renovació si la despesa anual realitzada en compres
és superior a 6.000 € per a targeta Classic, 10.000 €
per a targeta Or i 14.000 € per a targeta Premier.
A la despesa anual, s’hi inclouran les compres de la
targeta principal i les addicionals d’un mateix
contracte.
Els clients de Barclays Premier Patrimonis i Barclays
Wealth estaran exempts de la totalitat del pagament
de les comissions indicades.
Quotes d’emissió o renovació: targeta Classic 39 €, targeta Or 80 € i
targeta Premier 90 €.
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Visa Shopping
Card
(14.0072)
Un crèdit permanent a la seva butxaca amb tots aquests
avantatges:

% de devolució en
milers d’establiments
i quota anual gratuïta
sempre

3

TROLLEY SAMSONITE
Còrdoba Duo Upright 50/18
Homologada per a cabina de vol.
Té una garantia mundial limitada a 5 anys. Fabricada en
polièster resistent de 600 deniers.
Pany de combinació, butxaca exterior, nansa superior i
lateral.

3% de devolució permanent1 en compres unitàries
d’import superior a 150 € en nombrosos establiments.
Màxim de devolució mensual: 10 € (120 € anuals).
Fins a 3.000 € de crèdit.
Pagament flexible2: des d’un 3% del saldo disposat i
fins a 59 dies sense interessos, si prefereix pagar el
100% a final de mes.
Quota anual gratuïta pel primer any. I també, per les
següents, si realitza compres anuals per 1.500€ com
mínim.
I emporti’s un d’aquests regals de benvinguda3 si realitza
una despesa igual o superior a 350 € amb la seva nova
targeta en els 3 mesos següents a l’alta.

E-BOOK MP3 ODYS
Pantalla TFT de color d’alta resolució de 7"
Memòria interna de 4 GB amb capacitat per a uns 2.000
llibres o 3.000 imatges
Mides: 175 x 126,7 x 13,6 mm
Pes: 284 g

La nova Shopping Card és una targeta emesa en col·laboració amb
Barclaycard (marca registrada de Barclays Bank, PLC). Barclaycard és
un
dels líders a nivell mundial de serveis de mitjans de pagament.
1
La devolució del 3% es realitzarà a la mateixa targeta. Més informació
sobre el funcionament de la devolució, establiments on s’aplica i
actualitzacions, disponible a la seva oficina habitual, a www.barclays.es o
al 902 021 062. Import quota anual 30€
2
Tipus d’interès aplicable per a la modalitat de pagament ajornat en
compres: 2,00% mensual. 26,77% TAE calculada per a un import
disposat de 1.500 € per pagar en 12 quotes mensuals de 141,80 €.
Import total degut: 1.701,60 €.
Oferta subjecta a la no-existència d’obligacions financeres impagades, a
la no-variació de les condicions de solvència del titular i a no haver
contractat una targeta de crèdit Barclays en els tres mesos anteriors a
aquesta oferta. El banc es reserva la facultat d’anul·lar aquesta oferta si
varia la seva situació financera i de risc.
3
Bases de la promoció disponibles a la seva oficina habitual. Promoció
per a targetes donades d’alta entre el 14/01/2013 i el 31/03/2013,
ambdós inclosos, i que efectuïn una despesa mínima de 350 € en
compres durant els 3 mesos següents a l’alta de la targeta. En queden
excloses les transferències de fons i les disposicions d’efectiu. Un cop
superats els 350 € de despesa, el client rebrà un SMS on s’indicarà el
número gratuït al qual cal trucar per escollir el seu regal i el lloc on vol
que l’hi sigui lliurat, dins l’àmbit nacional. Aquest premi li serà lliurat
mitjançant missatger el mes següent quan el client hagi superat els 350 €
de despesa. Aquesta promoció pot generar guanys patrimonials
subjectes a tributació a l’IRPF o, si escau, a l’impost sobre la renda de no
residents.
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Barclays Gestió
de Carteres
Premier
Confiï’ns el testimoni de la seva
inversió i ocupi un lloc entre els
millors.
Construir i mantenir una cartera diversificada i eficient és
una tasca exigent i la majoria dels inversors simplement
no tenen el coneixement, el temps, els recursos o
l’experiència suficients per ocupar-se’n adequadament.
Per tal que els nostres clients Premier puguin invertir
d’una manera professional i còmoda, aprofitant les
oportunitats d’inversió que es presenten a qualsevol
mercat, divisa o país, i accedint a una gran diversitat
d’actius, Barclays llança el servei Barclays Gestió de
Carteres Premier.
Podrà decidir quina part del seu patrimoni desitja
destinar a aquest nou servei d’inversió que li prestarà
Barclays Bank, SAU (des de 50.000 €).
Disposem de 5 carteres amb diferents nivells de riscrendibilitat per cobrir tots els perfils possibles dels
nostres clients Premier.
La seva cartera idònia estarà composta pels fons
d’inversió amb les comissions de gestió més reduïdes
disponibles a cada moment i gestionats per 6 dels millors
gestors d’inversió mundials.
A Barclays, gestionarem la seva inversió de forma
transparent i escollirem el millor per a VOSTÈ,
independentment que sigui un producte de Barclays o
d’una altra entitat. Informi-se’n a qualsevol oficina
Barclays i aprofiti amb Barclays Gestió de Carteres
Premier les oportunitats d’inversió que es presenten
arreu del món.

5

carteres amb diferents
nivells de riscrendibilitat per cobrir el
seu perfil

El servei descrit en aquest document només està disponible per a
inversions inicials superiors a 50.000 euros.
Aquest servei no va dirigit a persones físiques residents als Estats Units o
persones jurídiques constituïdes sota legislació nord-americana (política
US Person). Es recorda que es considera "US Person" qualsevol persona
física que resideixi més de 3 mesos als Estats Units.
Cap informació continguda en aquest document no s’ha d’interpretar com
a assessorament o consell financer, fiscal o d’altre tipus.

Barclays Life
Investment
Program
Barclays Life Investment Program és una assegurança
de vida que posa a la seva disposició diferents
estratègies d’inversió. Totes les estratègies poden
combinar la seguretat d’una assegurança de vida
tradicional amb un producte d’assegurança en el qual
vostè, com a prenedor, assumeix el risc de la inversió, i
pot decidir el nivell de risc (2) que està disposat a
assumir a canvi de més rendiment eventual. D’aquesta
manera, ja sigui un inversor conservador o un expert,
trobarà a l’assegurança Barclays Life Investment
Program una solució adequada per a vostè. Avui tria
vostè quina estratègia s’adapta millor a les seves
necessitats, però podrà canviar a una altra de les
estratègia ofertes (*) quan vulgui sense tenir impacte
1i2
(**) i per tant, pot optimitzar la fiscalitat de la
fiscal
seva inversió.
Podrà escollir l’estratègia que s’adapti millor a les seves
2
expectatives entre les estratègies d’inversió següents.
1.

Invest Safely: podrà protegir part de la seva
inversió amb un interès tècnic garantit per la
companyia asseguradora. 3 i 4

2.

Invest Easily: posa a la seva disposició 5 opcions
d’inversió per tal que trobi la que més s’ajusti a les
seves expectatives en funció del risc que estigui
4
disposat a assumir.

3.

Invest Select: podrà escollir lliurement entre
desenes de fons en funció del risc que estigui
disposat a assumir. Els fons són seleccionats pels
professionals experts de la companyia
4i5
asseguradora.

(*) Cobertures de l’assegurança subjectes a les condicions, límits i
exclusions de la pòlissa. Consulti la informació sobre despeses i
comissions de l’assegurança, les que generen els canvis
d’estratègia,
així com les penalitzacions per rescats parcials o totals.1Subjecte a
despeses i comissions determinades a la nota informativa i a les
condicions contractuals. 2Subjecte a les condicions i limitacions descrites
a les condicions contractuals i subjecte al nivell de coneixements i
experiència que hagi resultat del qüestionari de conveniència realitzat pel
client amb anterioritat a la formalització de l’assegurança a través de
Barclays Mediador, Operador de Banca-Seguros Vinculado, SAU, i la
seva xarxa de Barclays Bank, SAU. Consulti les dades addicionals del
mediador d’assegurances al final d’aquesta oferta. 3Interès garantit: és
l’interès tècnic garantit que es recull a les condicions contractuals, del
qual s’ha de deduir la prima de risc i les despeses i impostos.
4
El client (prenedor de l’assegurança) és qui assumeix íntegrament el
risc de la part invertida en la modalitat sense interès tècnic garantit.
5
La selecció dels fons i de les gestores variarà segons la selecció
realitzada per la companyia asseguradora a cada moment. (**) Fiscalitat
vigent el dia d’emissió d’aquest fullet, segons territori comú. Poden existir
diferències en els diferents territoris forals. Aquest producte no va dirigit
a persones físiques residents als Estats Units ni a persones jurídiques
constituïdes sota legislació nord-americana. Es recorda que es considera
"US Person" qualsevol persona física que resideixi més de 3 mesos als
Estats Units. Els treballadors de Barclays poden percebre determinats
beneficis monetaris o no monetaris en relació amb la contractació
d’aquest producte. Aquest benefici monetari o no monetari no entorpirà
de cap manera el compliment de l’obligació d’actuar en l’interès òptim del
client. CNP Barclays Vida y Pensiones, Compañía de Seguros SA, amb
domicili a Plaza Colón núm. 2, 28046 Madrid, Espanya, figura inscrita al
Registre Mercantil de Madrid, tom 356, foli 001, full M-7028, inscripció 1.
NIF A 79500815.L’ús de les marques CNP i BVP està sota llicència de
CNP Assurances SA i Barclays Bank PLC, respectivament.
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Hipoteca
Bonificada
Col·lectius
(56.3063)

Tipus d’interès nominal:

1

Euribor + 1,40%
2,24% TAE2 amb bonificacions

Termini: fins a 35 anys amb quotes mensuals.
Import: fins al 80% sobre el valor menor entre el preu
de compra i el valor de taxació de l’habitatge habitual.
Comissió d’obertura: 1%.
Compensació per desistiment: 0,50% els 5 primers
anys de vida del préstec i 0,25% els restants, en cas
d’amortització total.
Revisió del tipus d’interès: Cada dotze mesos des de
l’obertura del préstec es revisarà el tipus d’interès
aplicable i per cada condició no complerta de les que
s’expressen a continuació:
a) Domiciliació de nòmina o pensió superior al
salari mínim interprofessional.
b) Tenir contractada una assegurança de la llar a
través de Barclays Mediador, Operador de
Banca Seguros Vinculado, SAU.
c) Tenir contractada una assegurança de vida amb
CNP Barclays Vida y Pensiones, Compañía de
Seguros, SA.
d) Utilització mínima anual en compres de 3.000 €
amb targeta de crèdit emesa per Barclays.
e) Realitzar una aportació anual a un pla de
pensions gestionat per CNP Barclays Vida y
Pensiones, Compañía de Seguros, SA, superior
a 2.000 € o una subscripció a fons d’inversió
Barclays de com a mínim 2.000 € o tenir
contractada una assegurança de protecció de
pagaments.
S’incrementarà el diferencial vigent en 0,15 per
incompliment de les condicions a, b, c i en 0,20 per
incompliment de les condicions d, e. Tot això fins a un
3
4
màxim d’EURIBOR + 2,45 (TAE màxima 3,14%) en
cas de no complir cap de les condicions requerides
per obtenir les bonificacions indicades.

Termini de fins a
I sense sòl

35

anys

1
EURIBOR a 1 any publicat al BOE +1,40 sense arrodoniment. Revisió
anual. 2TAE calculades segons EURIBOR publicat el 04/12/12 (0,588)
per a una operació de 150.000 € a 35 anys i 1% de comissió d’obertura
finançada, incloent-hi la contractació d’una assegurança de vida amb
CNP Barclays Vida y Pensiones, Compañía de Seguros, SA, amb una
prima única finançada total de 3.124,66 € (per a un home de 30 anys
amb un capital assegurat del 100% i per una durada de 10 anys).
3
EURIBOR a 1 any publicat al BOE + 2,25 sense arrodoniment. Revisió
anual. 4TAE calculada segons EURIBOR publicat el 04/12/12 (0,588) per
a un préstec de 150.000 € a 35 anys i 1% de comissió d’obertura
finançada. TAE calculades sota la hipòtesi que l’índex de referència no
varia durant tots els anys del préstec i sense tenir en compte el cost de
l’assegurança de la llar, ja que l’entitat no el pot conèixer amb caràcter
previ a la seva contractació. Per a TAE màxima s’ha tingut en compte a
més l’incompliment de les condicions indicades. Assegurances
contractades a través de Barclays Mediador, Operador de BancaSeguros Vinculado, SAU. Consulti les dades addicionals del mediador
d’assegurances al final d’aquesta oferta. Assegurança de la llar
contractable amb Plus Ultra, Seguros Generales y Vida, SA, de Seguros
y Reaseguros, Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y
Reaseguros, SA (Caser), o MAPFRE Familiar Compañía de Seguros y
Reaseguros, SA. Assegurança de protecció de pagaments contractada
amb CNP Barclays Vida y Pensiones, Compañía de Seguros, Consulti el
preu, totes les cobertures i exclusions de les assegurances abans de
contractar-les. Els productes d’inversió no van dirigits a persones físiques
residents als Estats Units ni a persones jurídiques constituïdes sota
legislació nord-americana. Es recorda que es considera US Person
qualsevol persona física que resideixi més de 3 mesos als Estats Units.
L’autoritat competent per a la supervisió del préstec hipotecari és el Banc
d’Espanya (www.bde.es).
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Préstec Nòmina
Bonificat
(16.3623)

Tipus d’Interès Nominal: 6,60 %.
9,23% TAE1
2
Cal domiciliar nòmina o ingressos recurrents i contractar
3
una assegurança de protecció de pagaments . En cas de
no contractar-la, el tipus d’interès inicial serà del 7,60%
(8,17% TAE4). Cal presentar DNI i les dues últimes
nòmines 5

Comissió d’obertura: 1%.
Comissió d’estudi: 0%.
Des de 12 fins a 96 mesos.
Mínim de 3.000 i màxim de 45.000€.
Oferta vàlida per a treballadors fixos amb antiguitat superior a 6 mesos.
Cada sis mesos des de l’obertura del préstec es revisarà el tipus d’interès
i si el client no té la seva nòmina domiciliada o ingressos recurrents,
s’incrementarà el tipus d’interès inicial en un 2%. Per tant, el tipus
d’interès màxim podria arribar a ser del 9,60% TIN. TAE màxima 10,35%
calculada per a un import de 10.000 € a 96 mesos per pagar en 96
quotes mensuals de 149,63 € amb una comissió d’obertura de 10 0€.
Import total degut: 14.464,80 €. 1TAE calculada per a un import de 10.000
€ si es contracta una assegurança de protecció de pagaments amb una
prima única total finançada de 733,40 € (import del préstec: 10.733,40 €)
a 8 anys per pagar en 96 quotes mensuals de 144,21 € amb una
comissió d’obertura de 107,32 €. Import total degut: 13.951,38 €. 2
Nòmina superior al salari mínim interprofessional vigent a la data de
revisió. 3 El pla de protecció de pagaments és una modalitat composada
per dues assegurances de les asseguradores CNP Barclays Vida y
Pensiones, Compañía de Seguros, SA (que ofereix les cobertures de
defunció i incapacitat permanent absoluta) i CNP Vida de Seguros y
Reaseguros, SA (que ofereix les cobertures de desocupació, incapacitat
temporal i hospitalització). Ambdues assegurances són comercialitzades
per Barclays Mediador Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, i la
seva xarxa de Barclays Bank, SA. Consulti les dades addicionals del
mediador d’assegurances al final d’aquesta oferta. La prima única total
d’ambdues assegurances és del 6,833% sobre l’import finançat (aquesta
taxa inclou dues assegurances: defunció i incapacitat permanent
absoluta, amb una taxa del 3,18%, i incapacitat temporal, desocupació i
hospitalització, amb una taxa del 3,66%). Consulti el preu i totes les
cobertures i exclusions d’ambdues assegurances abans de contractarles. Aquestes assegurances només poden ser contractades per persones
físiques residents a Espanya. 4 TAE calculada per a un import de 10.000
€ a 8 anys per pagar en 96 quotes mensuals de 139,34 € amb5una
comissió d’obertura de 100 €. Import total degut: 13.476,85 €. Barclays
podrà sol·licitar documentació addicional per complir amb la normativa
vigent.
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Notes relatives aquesta oferta
Proposta Barclays Premier: el client ha de tenir més de 300.000€ en un
préstec hipotecari o més de 50.000€ en productes d’estalvi o inversió al
final de cada mes a Barclays. Els productes inclosos són comptes a la
vista, dipòsits, custòdia de valors, fons d’inversió, assegurances de vida
i estalvi i plans de pensions. Els productes d’inversió no van dirigits a
persones físiques residents als Estats Units ni a persones jurídiques
sota legislació nord-americana. D’acord amb la legislació de plans de
pensions, tenen la consideració de partícips de plans de pensions les
persones físiques. En cas de plans d’ocupació, determinades persones
jurídiques podran realitzar aportacions a favor dels partícips, adquirint
per tant la consideració d’entitat promotora, no de partícip.
Consulti al seu gestor les condicions econòmiques dels productes i
serveis Premier, així com les despeses o comissions que poguessin ser
aplicables als productes que vulgui contractar.
Servei d’Assistent Personal per ser titular d’una Targeta Premier: el
Banc es reserva la facultat de cancel·lar el Servei Assistent Personal en
qualsevol moment.
Així mateix, el Banc queda exempt de responsabilitat en relació amb la
prestació per part de Multiasistencia, Gestión y Ayuda, SA. El Banc
roman igualment aliè a les incidències i responsabilitats que puguin
derivar dels serveis entre el proveïdor i/o tercers i el Titular de la
Targeta.
Oferta exclusiva per a clients persones físiques i realitzada amb la finalitat
d’informar el col·lectiu. Per a altres plantejaments d’operacions financeres
o demanda de serveis diferents als d’aquesta oferta, consulti’ns-ho i la
seva demanda serà estudiada amb un tracte preferent per la nostra
entitat.
Les contractacions de productes i serveis mostrats estaran subjectes als
criteris habituals d’aprovació de l’àrea creditícia del banc.
En els casos dels productes d’inversió, cal advertir que rendibilitats
passades no garanteixen rendibilitats futures.

Per poder beneficiar-se d’aquesta oferta especial de Barclays, només
ha d’anar a una oficina Barclays i identificar-se com a membre del seu
col·lectiu.
I si ho prefereix, estem també a la seva disposició a 900 10 33 29 o en
colectivos.es@barclays.es
Oferta vàlida des de l’1 de Gener fins al 31 de Març de 2013,
ambdós inclosos.
Dades addicionals del mediador d’assegurances
Les assegurances associades a productes publicitaris en aquesta
promoció són mitjançades per Barclays Mediador, Operador de BancaSeguros Vinculado, SAU, que figura inscrit amb la clau OV-0007 al
Registre especial de mediadors d’assegurances de la Direcció General
d’Assegurances i Fons de Pensions, disposa de la capacitat financera i
té concertada una assegurança de responsabilitat civil professional
d’acord amb l’article 21 de la Llei 26/2006 de 17 de juliol. Barclays Bank,
SA, és la xarxa de distribució del mediador. Les assegurances
mencionades són ofertes per a les assegurances següents:
- PRÉSTEC NÒMINA BONIFICAT: defunció i incapacitat permanent
absoluta - CNP Barclays Vida y Pensiones, Compañía de Seguros,
SA / desocupació, incapacitat temporal i hospitalització - CNP Vida
de Seguros y Reaseguros, SA
- HIPOTECA BONIFICADA COL·LECTIUS: assegurança de vida CNP Barclays Vida y Pensiones, Compañía de Seguros, SA. Assegurança de la llar: Plus Ultra, Seguros Generales y Vida, S.A. de
Seguros y Reaseguros, Caja de Seguros Reunidos, Compañía de
Seguros y Reaseguros, S.A. (Caser), o MAPFRE Familiar Compañía
de Seguros y Reaseguros, S.A Assegurança de protecció de
pagaments CNP Barclays Vida y Pensiones, Compañía de Seguros,
SA.
- TARGETA VISA PREMIER: assegurança d’accidents concertada amb
MAPFRE Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA

