Assegurança d'accident

Document d'informació sobre el producte d'assegurança
Empresa: Plus Ultra Seguros Generales y Vida, SA de Seg. y Reaseg.

Producte: Accidents 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? Garanteix el pagament d'indemnitzacions o prestacions a
conseqüència d'accident que ocasioni a l'assegurat la mort o una invalidesa que li impedeixi el desenvolupament normal de la
seva vida en general.
Segons la modalitat contractada es cobreixen accidents ocorreguts en qualsevol activitat que l'assegurat dugui a terme durant les
24 hores del dia, accidents ocorreguts durant l'exercici de la seva professió o accidents que li puguin ocórrer en la seva vida
privada.

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
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.
Indemnització per invalidesa permanent no
progressiva, per la pèrdua anatòmica o
funcional de membres o òrgans.
Indemnització per invalidesa permanent
progressiva.
Indemnització
diària
per
incapacitat
temporal de l'assegurat per desenvolupar les
seves ocupacions habituals.
Despeses
medicofarmacològiques
i
d'hospitalització.
Indemnització per hospitalització.
Assistència en viatge.
Duplicitat de capital de mort i invalidesa per
accident de circulació.
Inclusió de mort o invalidesa per infart de
miocardi, sempre que sigui declarat com a
accident.
Duplicitat de la indemnització per mort dels
dos cònjuges.
Accidents per ús habitual de motocicleta
(superior a 75cc).
Accidents per pràctica d'esports perillosos.
Indemnització i suma assegurada
La suma fixada per a cada cobertura en
contracte 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.

Aneurisma, atacs de paràlisi o apoplexia no
traumàtica, vessaments cerebrals, angina de
pit i les conseqüències d'aquests.
Hèrnies de qualsevol classe, reumatisme,
varius i èczemes.
Lesions musculars produïdes per esforços
reiterats.
Lesions a conseqüència d'intervencions
mèdiques.
Accidents durant el part i conseqüències.
Accidents per la participació activa en festes
populars que comportin un risc.
Accidents en toreig i corregudes de braus.
El suïcidi, intent de suïcidi i l'automutilació.
Accidents en estat d'embriaguesa, ús de
drogues i estupefaents.
Accidents a causa de trastorn mental.
Intoxicació o enverinament accidental produïts
pel consum accidental d'aliments en mal estat.
Fets derivats del terrorisme.
Conflictes armats.

Hi ha restriccions pel que fa a la
cobertura?
Principals restriccions a la cobertura
Els assegurats han de tenir una edat compresa
entre els 14 i els 70 anys.
En algunes cobertures existeix un import
econòmic o nombre de dies que suporta
l'assegurat en cada accident.

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.
Els menors de 14 anys no poden ser assegurats
de mort, excepte per a despeses de sepeli.
El grau d'invalidesa es té en compte quan sigui
fixat mèdicament com a definitiu.
La incapacitat temporal té un termini màxim
de 365 dies.
Es cobreixen les despeses
medicofarmacològiques i d'hospitalització fins
a un màxim de 365 dies.
La indemnització per incapacitat temporal es
veu reduïda a la meitat quan l'assegurat es
pugui dedicar parcialment a les seves
ocupacions o abandoni el seu domicili.

On estic cobert?
Les cobertures de l'assegurança s'estenen a les conseqüències dels 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
perillosos, hi hagi conflictivitat política, econòmica, social o es trobin en situació bèl·lica.

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'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. A més,
l'assegurat i, si escau, la persona amb dret a rebre la indemnització ha d'enviar certificats mèdics sobre el curs de
les lesions fins que es produeixi l'alta i, si es produeix la mort de l'assegurat, donar-ne avís immediatament.
• 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.

