Assegurança de salut
Document d'informació sobre el producte d'assegurança
Empresa: Plus Ultra Seguros Generales y Vida, SA de Seguros y
Reaseguros, Sociedad Unipersonal

Producte: Inactivitat per a
professionals Plus

Registrada a: Espanya. Núm. autorització entitat asseguradora: C0517

La informació precontractual i contractual completa relativa al producte d'assegurança es facilita en altres documents com ara la
nota informativa, així com les condicions generals, particulars i, si escau, especials de la pòlissa d'assegurança.

En què consisteix aquest tipus d'assegurança? Producte de subsidi per malaltia, a través del qual l'assegurat percep
una quantitat pactada per cada dia de baixa d'acord amb el barem màxim d'indemnitzacions inclòs en el contracte.
Què s'assegura?
Subsidi diari de baixa per malaltia.
Opcionalment es pot contractar un subsidi
diari addicional per:
Malaltia per accident.
Hospitalització per malaltia.
Hospitalització per accident.
Natalitat: indemnització de la prima de
l'anualitat anterior per part.
Assistència en viatge a l'estranger.

Què no està assegurat?
Les malalties o els accidents esdevinguts abans
de la data d'inclusió de cada assegurat, així com
l'assistència sanitària derivada de les malalties
congènites.
Les malalties i/o hospitalitzacions per malaltia
durant els períodes de carència establerts a les
condicions generals, excepte en cas d'urgència.
Les malalties i els accidents derivats de la
participació en curses o competicions
efectuades en l'àmbit professional, de federació
o que comportin la possibilitat de premis.
Embarassos, interrupció voluntària dels
embarassos i part.
La baixa relacionada amb qüestions merament
estètiques.
Malalties i lesions que, segons la seva
naturalesa i els efectes incapacitants en
l'assegurat, determinin, per aplicació analògica
amb les que apareixen al barem, una situació
d'incapacitat inferior a 7 dies.

Hi ha restriccions pel que fa a la
cobertura?
Són assegurables els qui tinguin una edat
actuarial compresa entre els 18 i 55 anys. La
pòlissa es pot renovar fins a l'edat actuarial de
65 anys.
S'entén per incapacitat transitòria qualsevol
situació patològica de caràcter temporal
superior a 7 dies.
La suma indemnitzable per anualitat no pot
excedir els 365 dies.
El subsidi diari per hospitalització té un límit
màxim de 120 dies per procés.
Prestació per natalitat: la mare ha d'haver estat
assegurada en les dues últimes anualitats.

Les incapacitats temporals que tinguin una
durada, segons el barem de patologies, igual o
inferior a 14 dies es poden indemnitzar en cada
anualitat d'assegurança un màxim de tres
vegades.
Les incapacitats temporals que tinguin una
durada, segons el barem de patologies, superior
a 14 dies no són indemnitzables mentre no hagin
transcorregut 90 dies des de la data d'ocurrència
de la immediatament anterior.
Si en un mateix accident l'assegurat pateix
lesions diverses o quan una malaltia es complica
amb altres de simultànies, s'indemnitza el
conjunt de totes amb una quantitat equivalent al
130 per 100 de la que figuri amb una assignació
més alta en el barem.

On estic cobert?
L'assegurança és vàlida per a tothom a excepció del que indica la cobertura d'assistència en viatge, sempre que el
domicili actual de l'assegurat sigui a Espanya.

Quines són les meves obligacions?
• Respondre veraçment el qüestionari de salut de la sol·licitud de l'assegurança.
• Pagar els rebuts que estipula el contracte.
• Comunicar a l'assegurador qualsevol canvi de domicili dels assegurats en pòlissa.

Quan i com he d'efectuar els pagaments?
En el moment de la contractació i segons la forma de pagament que indica el contracte.
Els rebuts de prima els ha de fer efectius el prenedor de l'assegurança en els corresponents venciments pactats, per
anualitats completes anticipades, mentre la pòlissa estigui en vigor.
Tot i que la prima és anual, el seu pagament es pot establir i satisfer per semestres, trimestres o mesos, igualment per
períodes anticipats. El fraccionament de la prima anual comporta el recàrrec corresponent.

Quan comença i finalitza la cobertura?
La durada del contracte és d'un any. No obstant això, si el prenedor de l'assegurança no manifesta el contrari, la pòlissa
es renova automàticament per períodes anuals en cada aniversari de la data d'efecte de l'assegurança, i mitjançant el
pagament de la prima de tarifa que correspongui segons l'edat assolida per l'assegurat.

Com puc rescindir el contracte?
Mitjançant una notificació escrita adreçada a l'entitat asseguradora i efectuada com a mínim amb un mes d'antelació a la conclusió
del període de l'assegurança en curs.

