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Producte: Accidents col·lectiu
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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? Assegurança d'accidents per a treballadors obligatòria segons el
conveni col·lectiu vigent del sector corresponent, on es regulen tant les exigències de cobertura com els capitals que s'han
d'assegurar, que garanteix el compliment dels compromisos que l'empresa assumeix legalment davant dels seus treballadors en
matèria d'accidents laborals. El més habitual és que els convenis regulin l'accident laboral, tot i que cada vegada hi ha més convenis
que amplien la cobertura a les 24 hores del dia, i també, encara que en menor mesura, hi ha els compromisos que a més cobreixen
la malaltia laboral.

Què s'assegura?

Què no està assegurat?

Aquest
producte
d'assegurança
permet
confeccionar una oferta a mida de cada
contractant. Resum de les principals cobertures
i riscos assegurats si es contracten
expressament:

Principals riscos exclosos per a accident laboral o
de treball
Els accidents produïts per acte dolós o culpa
greu de l'assegurat o de la persona que tingui el
dret a rebre la indemnització.

Indemnització per mort.
Capital addicional per mort per accident de
circulació.
Indemnització per invalidesa permanent
parcial del treballador.
Indemnització per invalidesa permanent
total del treballador.
Indemnització per invalidesa permanent
absoluta del treballador.
Gran invalidesa.
Capital addicional per invalidesa permanent
absoluta per accident de circulació.
Incapacitat temporal.
Assistència sanitària.
En funció del conveni col·lectiu vigent en el
sector hi ha diferents modalitats de contractació
que garanteixen:
Accident laboral dictaminat per l'autoritat
laboral.
Malaltia professional reconeguda per la
Seguretat Social, autoritat laboral o òrgan
jurisdiccional competent.
Accident no laboral.
Indemnització i suma assegurada
La suma fixada per a cada cobertura en el
conveni col·lectiu corresponent constitueix el
límit màxim de la indemnització que ha de
pagar l'asseguradora, per tots els conceptes,
en cas que s'esdevingui un accident previst al
contracte.

Tots els fets que no siguin declarats legalment
com a accident laboral o de treball.
Principals riscos exclosos per a malaltia
professional
Supòsits que legalment no es declarin derivats
de malaltia professional.
Principals riscos exclosos per a accident no
laboral
Accidents conseqüència de la imprudència o
infraccions de reglament de l'assegurat.
Suïcidi o intents de suïcidi i automutilació.
Accidents per utilització d'helicòpter, avioneta o
avions privats.
Hèrnies de qualsevol classe, reumatisme, varius
i èczemes.
Lesions musculars produïdes per esforços
reiterats.
Accidents durant el part i conseqüències.
Accidents en estat d'embriaguesa, trastorn
mental, per ús de drogues i estupefaents.
Els accidents que pateixi l'assegurat practicant
qualsevol esport o activitat recreativa amb
perillositat elevada.
Intoxicació o enverinament accidental per
ingestió d'aliments en mal estat.
Exclusions comunes
Els fets derivats del terrorisme.
Conflictes armats.

Hi ha restriccions pel que fa a la
cobertura?
Principals restriccions a la cobertura
Les cobertures i les sumes que s'han de
garantir s'estableixen d'acord amb el conveni
col·lectiu.
En cas d'agreujament de les conseqüències de
l'accident, a causa de malaltia de l'assegurat,
l'assegurador només ha de respondre de les
conseqüències naturals que s'haurien produït
si no hagués patit la malaltia.
Es poden declarar sinistres fins a l'anualitat en
què els assegurats compleixin 65 anys o en el
moment que deixin de prestar els seus serveis
al prenedor, i com a màxim fins als 70 anys.

On estic cobert?
Les cobertures de l'assegurança s'estenen a les conseqüències d'accidents ocorreguts a qualsevol part del món,
sempre que els països que es visitaran o on s'hagi de desenvolupar l'activitat declarada no siguin considerats de
risc en el moment del viatge perquè es considera que poden posar en perill la integritat física de l'assegurat.

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.
• Facilitar, al venciment de cada anualitat d'assegurança, el nombre de treballadors existents per mesos (inclosos en
el TC2 de cotització a la Seguretat Social) per tal de regularitzar la prima anual inicial, ja que aquesta es considera
provisional.
• Comunicar a l'asseguradora l'ocurrència de l'accident en un termini màxim de 7 dies des que s'hagi conegut i
facilitar-li tota la informació sobre les seves circumstàncies i conseqüències, a més d'un certificat mèdic. També hi
ha determinades normes i determinats documents mèdics que s'han de presentar a l'asseguradora, i depenen del
tipus d'accident que hagi tingut lloc, els quals s'especifiquen en el contracte.
• Permetre la visita de metges de l'assegurador.

Quan i com he d'efectuar els pagaments?
En el moment de la contractació i segons la forma de pagament que indica el contracte. Si el contracte es prorroga, en
la data d'inici de la renovació. El pagament es pot efectuar mitjançant domiciliació bancària o, si escau, targeta de crèdit
o dèbit.

Quan comença i finalitza la cobertura?
Un cop abonat el primer pagament, la cobertura comença i finalitza a les hores i dates que indica el contracte.

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.

