“VIDACAIXA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS,
SOCIEDAD UNIPERSONAL”
“CNP PARTNERS DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.”

Anunci d’obertura del període d’informació pública a prenedors
Als efectes de l’establert a l’article 100.2 del Reial Decret 1060/2015, de 20 de novembre,
d’ordenació, supervisió y solvència de les entitats asseguradores y reasseguradores,
VIDACAIXA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS, Sociedad
Unipersonal i CNP PARTNERS DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. fan constar que amb
data 17 de novembre de 2016, la Sra. Directora General d’Assegurances y Fons de Pensions ha
dictat la següent resolució en compliment de la qual es publica el present anunci:
“Les entitats VIDACAIXA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS,
SOCIEDAD UNIPERSONAL (en endavant VIDACAIXA) y CNP PARTNERS DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A. (en endavant CNP PARTNERS), han presentat davant la Direcció General
d’Assegurances i Fons de Pensions sol·licitud d’autorització administrativa per a dur a terme
l’operació de cessió en virtut de la qual l’entitat VIDACAIXA cedirà a l’entitat CNP
PARTNERS la cartera formada per les següents pòlisses:
(i)

La totalitat de les pòlisses d’assegurances vida-risc adquirides per VIDACAIXA
conforme a la cessió de cartera acordada entre VIDACAIXA Y BARCLAYS VIDA
Y PENSIONES COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.U., i lligades a targetes de
crèdit o dèbit comercialitzades a España per Barclaycard.

(ii)

La totalitat de pòlisses d’assegurances vida-risc adquirides per VIDACAIXA
conforme a la cessió de la cartera acordada entre VIDACAIXA y BARCLAYS
VIDA Y PENSIONES COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.U., y subscrites per clients
amb posicions deutores o creditores de Caja Rural de Castilla – La Mancha,
Sociedad Cooperativa de Crédito a la data de la signatura del Conveni de
Cessió.

A la vista de la documentació aportada, i en aplicació de l’establert a l’article 100.2 del Reial
Decret 1060/2015, de 20 de novembre, d’ordenació, supervisió y solvència de les entitats
asseguradores i reasseguradores, he resolt:
Acordar l’obertura del període de informació pública, autoritzant a l’entitat interessada a
publicar anuncis en la seva plana web, en un dels diaris de major circulació de la província on
la cedent tingui el seu domicili social, i en un altre diari d’àmbit nacional, donant a conèixer el
projecte de cessió, y advertint als prenedors del seu dret a comunicar a la Direcció General
d’Assegurances y Fons de Pensions, en el termini d’un mes des de l’ultima publicació, les raons
que en el seu cas, poguessin tenir per estar disconformes amb la referida operació de cessió.
Barcelona i Madrid, a 18 de novembre 2016, el Sr. Jorge Nicolau Molina, Apoderat de
VidaCaixa, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, Sociedad Unipersonal, i la Sra.
Araceli Benito Sánchez, Apoderat de CNP Partners de Seguros y Reaseguros, S.A.

