
           DE MOSCOU A SANT PETERSBURG 

             DELS TSARS A LA UNIÓ SOVIÈTICA 

                PATRIMONI DE LA HUMANITAT 

    DIA: 06 Agost 2018                                        LLOC: Aeroport de Barcelona (T1)                                    HORA:  A concretar 

VISITES DE TEMÀTICA CULTURAL INCLOSES:  

Visita guiada de Moscou amb entrades al Metro · Visita 

guiada a la Gal·leria Tetriakov de Moscou · Visita guiada 

del Kremlin i la seva Armeria · Visita guiada de Sergei 

Posad · Visita guiada de St. Petersburg amb entrada a la 

fortalesa de Pere i Pau · Mini Creuer fluvial pels Canals de 

St. Petersburg · Visita guiada del Museu de l’Hermitage · 

Visita guiada del Palau de Pushkin 

RÚSSIA IMPERIAL          

Del 06 al 13 d’agost del 2018 

KULTURALIA VIATGES 

06/08  Barcelona - Moscou (via Zurich) 

07/08  Moscou, capital monumental 

08/08  Moscou, la Gal·leria Tetriakov i el Kremlin 

09/08  Moscou, visitem Sergei Posad   

10/08  Moscou - Sant Petersburg (amb AVE)   

11/08  Sant Petersburg i el Museu Hermitage 

12/08  Sant Petersburg, visitem el Palau de Pushkin 

13/08  Sant Petersburg - Barcelona (via Frankfurt)  
EL PREU INCLOU: 

Bitllets Aeris anada i tornada en classe turista 

Taxes Aèries  

Assegurança d’Assistència 

Trasllats amb autocar privat en la destinació  

Hotels 4**** 

Viatge en règim de Pensió Completa  

Guia acompanyant des de Barcelona  

Excursions, Entrades i Guies Locals indicats a l’itinerari  

Grup mínim 30 participants  
 

EL PREU NO INCLOU: 

Begudes 

VISAT D’ENTRADA A RÚSSIA:  100 EUR per persona 

Tot tipus d’Extres 

Tot allò No Indicat 

(*) Assegurança opcional de Cancel·lació, a contractar 

amb la primera paga i senyal.  

                      Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Diputació 237, 7è 1a. 08007 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67  
www.kulturalia.es      info@kulturalia.es 

Rússia és la gran desconeguda de l’Europa Imperial, un país amb una de les històries més antigues, fascinants i 
agitades del continent. Rússia ha estat el bressol d’un art amb una fina i elegant estètica difícil de superar: literatura, 
arquitectura, dansa, música, teatre, circ, etc. És alhora un país de contrastos geogràfics, on es poden admirar boscos 
frondosos, rius, llacs, muntanyes, deserts i glaciars en una extensió de gairebé una sisena part de la totalitat de la terra. 
Un país diferent! 

 

PREU PER PERSONA EN CAMBRA DOBLE: 

  1.695 € 
 

SUPLEMENT INDIVIDUAL:  350 € 

Assegurança opcional de Cancel·lació (*):  35 € 

PLA DE VOLS PROVISIONAL SWISS + LUFTHANSA:  

06/08/18  Barcelona - Zurich 18h30 - 20h15 

06/08/18  Zurich - Moscou 21h45—02h05+1 

 
13/08/18  St Petersburg - Frankfurt 14h05 - 15h55 

13/08/18  Frankfurt - Barcelona 17h35 - 19h35 



RÚSSIA IMPERIAL KULTURALIA VIATGES 

Del 06 al 13 d’agost del 2018 

06/08  BARCELONA - MOSCOU (VIA ZURICH) 

Presentació a l’Aeroport de Barcelona (T1). Facturació dels equipatges i sortida amb el vol 
direcció a Moscou ( Via Zurich). Arribada a l'aeroport, tràmit  d’aduana i trasllat  amb autocar a l’hotel. 
Allotjament.   

 

  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

07/08  MOSCOU, CAPITAL MONUMENTAL  

Esmorzar. Al matí, visita panoràmica de Moscú. Iniciarem la panoràmica de la ciutat sortint cap a 
la Plaça Roja on trobarem el Museu d’Història (s.XIX) i la Catedral de la Intercessió, més coneguda 
com el Temple de Sant Basili. També veurem el Teatre Bolshoi i admirarem el preciós conjunt del 
Convent de les Donzelles així com el llac adjacent que va inspirar a Tchaikovsky per a la composició de 
la música del ballet més famós del món “El Llac dels Cignes”. Continuarem cap al mirador de la 
Universitat des d’on es contempla un màgic panorama de la ciutat i acabarem el recorregut al centre 
de la ciutat. Dinar en un restaurant local. Després farem un passeig per la Plaça Roja de Moscú i farem 
una visita al Metro de Moscú, més conegut amb el nom de “Palaus Subterranis”. A la construcció de 
les estacions es van utilitzar més de vint varietats de marbre i foren decorades amb mosaics, frescos i 
estàtues dels millors artistes i escultors del país. Una de les estacions més boniques és la 
“Maiakovskaya”. Acabarem la visita al famós i popular carrer Arbat, el centre neuràlgic de la vida 
comercial de Moscú, amb una oferta de restaurants i elegants cafès que fan d’aquesta avinguda 
l’enclau d’oci més important de la ciutat. Sopar i allotjament a l’hotel.  

08/08  MOSCOU, LA GAL·LERIA TETRIAKOV I EL KREMLIN   

Esmorzar. Al matí farem una interessant visita a la Gal·leria Tetriakov, un dels més prestigiosos 
museus del país que alberga la millor col·lecció del món d’icones (s. XIV-XVIII) i quadres d’artistes 
russos dels segles XVII-XIX, siguent la millor del món i representant la cultura russa de tot el mil·leni. 
Tot seguit, seguirem visitant altres atractius de la ciutat de Moscou i, a una hora indicada, dinar en un 
restaurant local. A la tarda, visitarem el recinte emmurallat del Kremlin. El Kremlin, antiga residència 
dels tzars russos i actual seu de la Presidència. Durant aquesta visita, podrem gaudir de la màgica 
Plaça de les Catedrals: la Catedral de l’Assumpció, la més important de Rússia, la Catedral de 
l’Anunciació i la de Sant Miquel Arcàngel. Veurem el Panteó dels Prínceps Moscovites i tzars russos, i 
altres monuments històrics i arquitectònics. També visitarem l’Armeria del Kremlin, el museu més 
antic de Rússia. Fou inicialment dipòsit estatal d’armes, la primera menció de la qual als anuals data 
del 1547. A principis del segle XIX es va convertir en museu d’art aplicat. L’Armeria compta amb una 
riquíssima col·lecció d’armes, objectes d’or i plata, ornaments de gala per a ginet i cavall, objectes i 
vestimenta litúrgics, carrosses, teles i porcellana de diversos països. Entre les peces del museu 
destaquen el casc del príncep Yaroslav (segle XIII), la gorra de Monòmac, una corona molt antiga d’or 
de pedres precioses, el vestit de coronació de l’emperadriu Catalina I, diversos regals dels monarques 
extrangers als tzars russos com el tron de Boris Gudonov, obsequi del sha persa Abbas, una font de 
plata, donatiu del rei de Suècia Carles XII, el servei de Sevres, regal de Napoleó, diversos obsequis de 
les embaixades d’Holanda, Dinamarca, Anglaterra i Polònia. Acabada la visita, tornada a l’hotel i 
Sopar i allotjament.  

09/08  MOSCOU, VISITEM SERGEI POSAD  

Esmorzar. Aquest matí sortirem cap a l’est de Moscou al bell mig de la ruta anomenada “Anell 
d’Or” de Rússia, visitant les ciutats religioses històriques del país o que s’han consagrat com a rutes 
sacres de la Església Ortodoxa russa. Arribarem a Sérgueiv Posad, a uns 65 km de Moscú, on es troba 
el Monestir de Sant Sergi i Santa Trinitat. Un conjunt històric emmurallat, construït en el transcurs 
dels segles XIV-XVIII, que compta amb nou esglésies i Catedrals de singular bellesa. Tot el conjunt ha 
estat declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Al migdia, dinar en un restaurant regional. 
A la tarda, retorn a Moscou on gaudirem de temps lliure per a seguir coneixent la ciutat. Sopar i 
allotjament a l’hotel.  

Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Diputació 237, 7è 1a. 08007 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67  

www.kulturalia.es      info@kulturalia.es 



10/08  MOSCOU - SANT PETERSBURG (AMB TREN D’ALTA VELOCITAT)   

Esmorzar. Aquest matí sortirem cap a l’Estació de Tren d’Alta Velocitat i viatjarem a Sant 
Petersburg. Arribada i dinar en un restaurant local. A la tarda, durem a terme la primera presa de 
contacte amb aquesta cèlebre ciutat, una de les més boniques localitats del món, projectada i 
ordenada construïr pel tsar Pere I el Gran l’any 1703. Està situada a la vora del riu Neva, sobre quaranta 
illes connectades per més de quatre-cents ponts. Recorrerem l’Avinguda de Nevsky, carrer principal 
de la ciutat on destaquen els edificis de la Torre de la Duma Urbana i la de la Casa del Llibre. Passarem 
per la Plaça de l’Art i el Jardí d’Estiu. També admirarem els Temples de Sant Isaac i el de la Verge de 
Kazan. Trasllat a l’hotel. Sopar i allotjament.  

 

  
 
  
 
 

 
 
  
 
   
 
  
 
  
 

11/08  SANT PETERSBURG I EL MUSEU HERMITAGE 

Esmorzar. Aquest matí realitzarem una visita al Museu Hermitage, considerat com un dels més 
grans del món. Compta amb tres milions de mostres i està situat al costat de la residència dels tsars de 
Rússia. Les seves col·leccions estàn ubicades tant al Palau d’Hivern com als edifics del Vell, Nou i Petit 
Hermitage. El Museu comprèn vàries seccions, com ara l’art occidental, cultura primitiva i cultura russa 
numismàtica entre d’altres. Dinar en un restaurant local. A la tarda, visitarem la Fortalesa de Pere i 
Pau, ubicada a l’illa de Zaiachi, a la vora dreta del Neva. Aquesta fortalesa de forma hexagonal, 
amb sis bastions, segueix el contorn de l’illa i l’alçada de les seves muralles varien de 9 a 12 metres. 
Destaca la seva impressionant Catedral d’estil barroc primitiu i el seu campanar, que fou l’edifici més 
alt de la ciutat amb 122,50 metres. Al seu interior es pot apreciar, a més a més de l’iconostasi, 
escultures realitzades per artesans russos que impressionen per la seva bellesa. Aquí es troben 
sepulcres de quasi tots els tsars russos i les seves famílies, així com Pere el Gran i Alexandre II. Sopar i 
allotjament a l’hotel.  

 
12/08  SANT PETERSBURG, VISITEM EL PALAU PUSHKIN    

Esmorzar. Al matí, visitarem el Palau de Pushkin, situat a les afores de Sant Petesburg, residència 
d’estiu construïda per Pere el Gran de Rússia a inicis del segle XVIII per a la seva esposa Catalina Iª, 
dissenyat pel famós arquitecte italià Bartolomeo Rastrelli, conferint-li un clar estil barroc. En el seu 
interior hi trobem una extensíssima col·leció d’art i mobles d’època, on hi destaca molt especialment 
els seus fabulosos Saló d’Ambar i Saló Daurat, sense oblidar els meravellosos jardins exteriors, en estil 
francès i anglès amb diversos pavellons. Dinar en un restaurant local. A la tarda, visita de la Catedral 
de Sant Isaac, una de les majors del món i de gran bellesa. Acabarem la jornada amb un magnífic 
creuer fluvial pels Canals de Sant Petersburg per a contemplar relaxadament el seu patrimoni. 
Acabada la visita, tornada a l’hotel. Sopar i allotjament.  
 
13/08  SANT PETERSBURG - BARCELONA (VIA FRANKFURT) 

Esmorzar.  Aquest matí disposarem de temps lliure al centre de la ciutat (segons disponibilitat per 
l’horari del vol). Trasllat a l’Aeroport de Sant Petersburg i sortida amb el vol direcció a Barcelona (via 
Frankfurt). Arribada a l’Aeroport de Barcelona i final del viatge i dels serveis, tot desitjant que hagin 
gaudit d’aquest viatge.  

 

* L’ORDRE DE LES VISITES POT SER ALTERNAT EN FUNCIÓ DE LA LOGÍSTICA,  
RESPECTANT EN TOT CAS EL CONTINGUT ÍNTEGRE DEL VIATGE.   

 

 
* Important: Es requereix passaport amb una vigència mínima de 6 mesos, així com la 

tramitació del Visat d’entrada.  
S’hauran d’entregar els passaports juntament amb 2 fotografies tamany carnet abans del 

15 de Juny de 2018.  

 

RÚSSIA IMPERIAL KULTURALIA VIATGES 

Del 06 al 13 d’agost del 2018 

Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Diputació 237, 7è 1a. 08007 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67  

www.kulturalia.es      info@kulturalia.es 



Rússia Imperial 
 

 

 

 

CONDICIONS DE RESERVA 
 

RESERVES: 

- Les inscripcions s’hauran d’efectuar a KULTURALIA VIATGES - Tel 93 496 14 67 o bé info@kulturalia.es  
 

- Les reserves es faran respectant l’ordre d’inscripció i en les dates indicades. 

- El nombre d’habitacions individuals és molt limitat.  

- Viatge amb un aforament limitat a 45 places.  

- En aquest viatge es requereix Passaport original i amb una vigència mínima de 6 mesos.  

-  S´haurà de presentar el passaport original juntament amb 2 fotos tamany carnet abans del 15/06/18. 

- L’import del visat s’haurà d’abonar juntament amb la paga i senyal (+ 100 EUR) 

- L’Assegurança opcional de Cancel·lació s’haurà de contractar amb la paga i senyal. 

 - La reserva de plaça no quedarà confirmada fins a l’ingrés de la paga i senyal. 

- Grup mínim 30 participants 

 

INSCRIPCIONS:  

A partir d’aquest moment. 

PAGA I SENYAL:  

- Caldrà abonar un import de 500€  (+100€ del Visat)  per persona abans del 30 de Març 2018. 

 

PAGAMENT FINAL:  

- El pagament final serà abans del 05 de Juliol 2018.   
 
 

DADES BANCÀRIES (Kulturalia Viatges):  
 

Siusplau sol·licitar les dades bancàries a l’agència.  
 

* Cal indicar NOM + COGNOM + “RÚSSIA” 
 
 

POLÍTICA DE CANCEL·LACIONS:  
(per desestiment voluntari o bé per causa No justificada en l’assegurança opcional de cancel·lació): 
 
Paga i senyal No Reemborsable  
50% de despeses de cancel·lació entre 30 i 16 dies abans de la data del viatge. 
75% de despeses de cancel·lació entre 15 i 8 dies abans de la data del viatge. 
100% de despeses de cancel·lació entre 7 dies abans de la data del viatge i la mateixa data del viatge. 

 

Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Diputació 237, 7è 1a. 08007 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67 

Del 06 al 13 d’agost 2018  

Kulturalia Viatges 

www.kulturalia.es     info@kulturalia.es 

 

 

 



                                                                                  
 
 

 
RESUMEN DE COBERTURAS 

POLIZA 55/1016100 
 

 
 GARANTIAS España  Europa  Mundo  
 
 GARANTÍAS DE ASISTENCIA  
 7.1 ASISTENCIA MÉDICA Y SANITARIA 1000€ 12000€ 12000€ 
   7.1.1 GASTOS ODONTOLÓGICOS 150€ 150€ 150€ 
 7.2 REPATRIACIÓN O TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS O 

ENFERMOS 
100% coste 100% coste 100% coste 

 7.3 REPATRIACIÓN O TRANSPORTE DE LOS DEMÁS ASEGURADOS 100% coste 100% coste 100% coste 
 7.4 DESPLAZAMIENTO DE UN FAMILIAR EN CASO DE HOSPITALIZACIÓN  100% coste 100% coste 100% coste 
 7.5 CONVALECENCIA EN HOTEL 1000€ 

100€/dia 
1000€ 

100€/dia 
1000€ 

100€/dia 
 7.6 REPATRIACIÓN O TRANSPORTE DEL ASEGURADO FALLECIDO 100% coste 100% coste 100% coste 
 7.7 REGRESO ANTICIPADO POR FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR 100% coste 100% coste 100% coste 
 7.8 REGRESO ANTICIPADO POR HOSPITALIZACIÓN DE UN FAMILIAR 100% coste 100% coste 100% coste 
 7.9 REGR. ANTICIPADO SINIESTRO GRAVE EN HOGAR O LOCAL PROF. 

DEL ASEGURADO 
100% coste 100% coste 100% coste 

 7.10 ENVÍO DE MEDICAMENTOS EN EL EXTRANJERO 100% coste 100% coste 100% coste 
 7.11 ROBO Y DAÑOS MATERIALES AL EQUIPAJE 600€ 600€ 600€ 
 7.12 DEMORA EN LA ENTREGA DEL EQUIPAJE FACTURADO 150€ 

€ cada 12h. 
de retraso 

150€ 
€ cada 12h. 
de retraso 

150€ 
€ cada 12h. 
de retraso 

 
 GARANTÍAS DE DEMORAS Y PÉRDIDAS DE SERVICIOS  
 7.13 DEMORA EN LA SALIDA DEL MEDIO DE TRANSPORTE. 300€ 

50€ cada 6h. 
de retraso 

300€ 
50€ cada 6h. 

de retraso 

300€ 
50€ cada 6h. 

de retraso 
 7.14 DEMORA DEL VIAJE EN LA LLEGADA DEL MEDIO DE TRANSPORTE 50€ 50€ 50€ 
 7.15 EXTENSIÓN DE VIAJE OBLIGADA 300€ 

50€ cada 6h. 
de retraso 

300€ 
50€ cada 6h. 

de retraso 

300€ 
50€ cada 6h. 

de retraso 
 7.16 PERDIDA DE ENLACES DEL MEDIO DE TRANSPORTE 180€ 180€ 180€ 
 7.17 TRANSPORTE ALTERNATIVO POR PERDIDA DE ENLACES 180€ 

30€ cada 6h. 
de retraso 

180€ 
30€ cada 6h. 

de retraso 

180€ 
30€ cada 6h. 

de retraso 
 7.18 PERDIDA DEL MEDIO DE TRANSPORTE POR ACCIDENTE IN ITINERE 180€ 180€ 180€ 
 7.19 PERDIDA DE SERVICIOS CONTRATADOS 180€ 

30€ cada 6h. 
de retraso 

180€ 
30€ cada 6h. 

de retraso 

180€ 
30€ cada 6h. 

de retraso 
 7.20 DENEGACION DE EMBARQUE POR OVERBOOKING 180€ 

30€ cada 6h. 
de retraso 

180€ 
30€ cada 6h. 

de retraso 

180€ 
30€ cada 6h. 

de retraso 
 
 GARANTÍAS DE ANULACIÓN DE VIAJE Y REEMBOLSO DE VACACIONES  
 7.21 CANCELACIÓN DE VIAJE Opcional Opcional Opcional 
 7.22 REEMBOLSO DE VACACIONES Opcional Opcional Opcional 
 
 SEGURO COMPLEMENTARIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL  
 RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA 30000€ 30000€ 30000€ 
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ARAG S.E., Sucursal en España, Roger de Flor, 16, 08018-Barcelona 

Tels. 93 485 89 06 - 902 11 41 49, e-mail: sam@arag.es, http://www.arag.es  

 



                                                                                  
 
 

Nota: Este folleto es meramente informativo. Las co berturas están delimitadas exactamente en el 
contenido de la póliza que puede obtenerse en esta misma web.  
 

INFORMACION AL ASEGURADO 
 
El tomador del seguro, antes de la celebración de este contrato, ha recibido la siguiente información, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 96 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, 
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras y en los artículos 122-126 de su 
reglamento  
 
- El asegurador de la póliza es ARAG SE, entidad alemana con domicilio social en Düsseldorf, ARAG Platz 
núm.1, correspondiendo al Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) el control y supervisión 
de su actividad. Está autorizada para operar en España en régimen de derecho de establecimiento a través 
de su sucursal ARAG SE, Sucursal en España, con NIF W0049001A y domicilio en Barcelona, calle Roger 
de Flor 16; inscrita en el Registro  administrativo de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones con la clave E-210. 
 
Se informa que en caso de liquidación de la entidad aseguradora no se aplicará la normativa española en 
materia de liquidación. 
 
- La legislación aplicable al contrato de seguro es la española, en particular, la ley 50/1980 de 8 de octubre, 
de contrato de seguro. 
 
- El tomador o el asegurado pueden, en caso de litigio con el asegurador, acudir al arbitraje y a los 
tribunales ordinarios de justicia españoles. 
 
Se informa de que ARAG SE, Sucursal en España pone a disposición de sus asegurados los siguientes 
teléfonos de contacto de Atención al Cliente según los trámites que se deseen realizar: 
 
- Para modificaciones y/o consultas sobre la póliza contratada pueden llamar al teléfono 902 114 149 o 
enviar un correo electrónico a atencioncliente@arag.es 
 
- Para quejas y/o reclamaciones a la compañía, ARAG SE, Sucursal en España, dispone de un 
Departamento de Atención al Cliente (c/ Roger de Flor, 16, 08018-Barcelona, teléfono 902 367 185, e-mail: 
dac@arag.es, web: www.arag.es) para atender y resolver las quejas y reclamaciones que sus asegurados 
les presenten, relacionadas con sus intereses y derechos legalmente reconocidos que serán atendidas y 
resueltas en el plazo máximo de dos meses desde su presentación. 
 
- En caso de disconformidad con la resolución adoptada por el Departamento de Atención al Cliente, o si ha 
transcurrido el plazo de dos meses sin haber obtenido respuesta, el reclamante podrá dirigirse al Servicio de 
Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, Paseo de la Castellana, 44, 
28046 - Madrid, teléfono 902 197 936. 
 
- El Tomador/Asegurado, al facilitar los datos bancarios para el pago de la prima del seguro, consiente y 
autoriza que su importe sea cargado en la cuenta que se facilita y se recoge en este documento o en aquél 
que, durante la vida del contrato, se comunique a la Entidad aseguradora con tal finalidad.” 
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ARAG S.E., Sucursal en España, Roger de Flor, 16, 08018-Barcelona 

Tels. 93 485 89 06 - 902 11 41 49, e-mail: sam@arag.es, http://www.arag.es  

 



                                                                                  
 
 

 
 
EMITIDO EN BARCELONA, 10 de marzo de 2017 

   
 Por la Compañía EL TOMADOR 
 P.P. 

 
 CEO 
     Member of GEC  
 

 
 

INFORMACION SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

El Tomador consiente que los datos de carácter personal que pudieran constar en esta póliza sean incluidos en 
los ficheros de ARAG S.E., Sucursal en España. El tratamiento de tales datos tiene por finalidad facilitar el 
establecimiento y desarrollo de las relaciones contractuales que vinculan al Tomador con la Entidad 
Aseguradora. 

 
Los datos personales facilitados serán susceptibles de comunicación a otras Entidades Aseguradoras u 
organismos públicos relacionados con el sector asegurador, con fines estadísticos, de lucha contra el fraude 
o a efectos del coaseguro o reaseguro del riesgo. 
 
La prestación del consentimiento a dicho tratamiento resulta imprescindible para la formalización de la 
relación contractual a la que se refiere el presente documento, no siendo posible sin el mismo. 
 
El Tomador podrá ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación ante la Entidad 
aseguradora, en los términos previstos en la legislación de protección de datos, dirigiendo sus 
comunicaciones al domicilio de la sucursal , c/Roger de Flor, 16 de Barcelona (08018). 
 
Asimismo, el Tomador autoriza a ARAG S.E., Sucursal en España, el tratamiento de sus datos a fin de 
remitirle información sobre otros productos de seguros comercializados por ARAG S.E., Sucursal en España 
y/o INTERLLOYD VERSICHERUNGS-AG, Sucursal en España, así como de servicios jurídicos 
comercializados por ARAG Services Spain & Portugal S.L. 
Dicha remisión podrá llevarse a cabo tanto por vía electrónica como por cualquier otro medio de 
comunicación. El Tomador autoriza asimismo a ARAG S.E., Sucursal en España a ceder sus datos con la 
misma finalidad a INTERLLOYD VERSICHERUNGS-AG, Sucursal en España y a ARAG Services Spain & 
Portugal S.L. 
 
Si no desea recibir información promocional ni que sus datos sean cedidos en los términos indicados, 
hágalo saber marcando la siguiente casilla: � 
 
La negativa a autorizar éste último tratamiento no impedirá la formalización de la relación contractual. 
 
En el caso de incluirse en esta póliza datos de personas físicas distintas del tomador del seguro, éste 
deberá informar previamente a tales personas de los extremos señalados en los párrafos anteriores. 
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ARAG S.E., Sucursal en España, Roger de Flor, 16, 08018-Barcelona 

Tels. 93 485 89 06 - 902 11 41 49, e-mail: sam@arag.es, http://www.arag.es  
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