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documents es facilitarà la informació precontractual o contractual completa. Si us plau, llegeixi atentament tots els
documents.

En què consisteix aquest tipus d’assegurança?
És una assegurança que garanteix el pagament de les prestacions o serveis contractats a la pòlissa derivats d’un
accident (mort, invalidesa permanent absoluta o parcial i, opcionalment, la incapacitat temporal, assistència sanitària
i hospitalització), entenent per accident la lesió corporal que deriva d’una causa violenta sobtada, externa i aliena a la
intencionalitat de l’Assegurat.

Què s’assegura?

Què no està assegurat?

S’asseguren les garanties bàsiques següents:

Les exclusions principals de la pòlissa són les següents:

Mort per accident.
Invalidesa Permanent Absoluta per accident.
Invalidesa Permanent Parcial per accident.
Així mateix, es poden assegurar opcionalment les
prestacions següents:
Assistència sanitària i hospitalització per accident.
Incapacitat temporal per accident.
L’import del capital assegurat com a prestació serà el que
s’estableixi en les Condicions Particulars per a cada una de
las garanties de la Pòlissa.

û Els
û
û
û
û
û
û
û

accidents provocats intencionadament per
l’Assegurat o els Beneficiaris.
Els patits en duels, apostes i competicions de velocitat o
de qualsevol altra naturalesa esportiva.
L’infart de miocardi.
Els ocasionats violentament com a conseqüència de
terrorisme, rebel·lió, sedició, motí, tumult popular o
conflictes armats.
Els menors de 14 anys i els majors de 70 anys.
Els que tinguin relació directa o indirecta amb
explotacions nuclears o radioactives que es trobin
coberts per l’Assegurança de Risc Nuclear.
Les conseqüències purament psíquiques d’un accident.
També queda exclòs, llevat que s’inclogui expressament:
o Els accidents derivats de conduir
motocicletes de cilindrada superior a 50 cc. i
els esports d’aventura en general.

Hi ha restriccions pel que fa a la cobertura?
Són d’aplicació, entre altres, les restriccions següents:

!
!

Un mateix accident patit per l’assegurat no pot donar dret a indemnització per mort i per invalidesa permanent.

!

No s’activen les cobertures si l’Assegurat queda afectat d’una Invalidesa Permanent a conseqüència directa de l’accident
si el termini des de la data de l’accident de l’Assegurat i la Invalidesa Permanent és superior a dos anys.

!

La indemnització diària per Incapacitat Temporal s’abonarà a partir del dia després de la data del sinistre fins a un màxim
de 365 dies a comptar des de la data de l’accident.

!

El termini màxim de cobertura de l’assistència sanitària i hospitalització per accident serà, en tot cas, de 365 dies a
comptar des de la data de l’accident.

No s’activen les cobertures en el cas que l’Assegurat mori com a conseqüència directa d’un accident si el termini des de
la data de l’accident i la defunció de l’Assegurat és superior a dos anys.

On estic cobert?
ü En tot el món, llevat dels accidents ocorreguts en regions inexplorades i/o viatges que tinguin caràcter d’exploració.

Quines són les meves obligacions?
Les seves principals obligacions són les següents:
•

•
•
•
•

En el cas de mort per accident, el prenedor o beneficiari haurà de presentar certificat del metge que hagi assistit a l’assegurat
en el qual es detallaran les circumstàncies i causes de la mort, i certificat en extracte d’inscripció de defunció en el Registre
Civil, etc.
En el cas d’invalidesa permanent per accident, haurà d’aportar certificat mèdic d’invalidesa. Per al cas que la incapacitat sigui
temporal, haurà d’aportar certificat mèdic d’incapacitat que inclogui termini previsible d’incapacitació.
Comunicar el sinistre i les seves conseqüències en el termini màxim de 7 dies des de la data d’ocurrència.
Retornar firmada la pòlissa a Assistència Sanitària.
Abonar el pagament de l’import de la prima.

Quan i com he d’efectuar els pagaments?
•
•

•

La prima de la pòlissa és única y correspon al període total de durada de la Pòlissa. El pagament mensual correspon a una
fracció de l’obligació anual si així s’estableix expressament en les Condicions Particulars.
Si per culpa del prenedor y/o assegurat, la primera prima no hagués estat pagada al seu venciment, l’assegurador té dret a
resoldre el contracte o a exigir el pagament de l’import pactat per via executiva. En tot cas, si l’import de la pòlissa no ha estat
satisfet abans que es produeixi alguna prestació, l’assegurador quedarà alliberat de la seva obligació.
El pagament s’efectuarà mitjançant domiciliació bancària al compte corrent facilitat pel prenedor de l’assegurança.

Quan comença o finalitza la cobertura?
•
•
•
•

Un cop firmada la Pòlissa i pagat el primer o únic rebut, començarà i finalitzarà en la data i hora indicades en les Condicions
Particulars.
Llevat menció expressa en les condicions particulars, el contracte venç el 31 de desembre de cada any.
En el moment en què expiri el període indicat en les Condiciones Particulars de la pòlissa, el contracte s’entendrà prorrogat
tàcitament, pel termini d’un any, i així successivament cada anualitat.
En tot cas, la Pòlissa s’extingirà al terme de l’anualitat dins de la qual l’Assegurat compleixi 70 anys.

Com puc rescindir el contracte?
Vostè podrà rescindir el contracte, entre altres, pels motius següents:
•
•

El prenedor pot oposar-se a la pròrroga tàcita de la pòlissa mitjançant la notificació per escrit a Assistència Sanitària en un termini
mínim d’un mes a la data de finalització de la vigència de la pòlissa.
El prenedor podrà resoldre unilateralment el contracte dins dels trenta dies següents a recepció de la pòlissa, mitjançant
comunicació a l’assegurador, per escrit o en qualsevol altre suport.

