Assegurança d'accidents
Document d'informació sobre el producte d'assegurança
Empresa: Plus Ultra Seguros Generales y Vida, SA de Seg. y Reaseg.
Registrada a: Espanya. Núm. autorització entitat asseguradora: C0517

Producte: Accidents col·lectius
SOVI

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 l'assegurament a tots els usuaris que disposin del títol de
transport, enfront de les conseqüències econòmiques i fins als límits establerts legalment per danys personals en cas accident, de
manera que l'empresa contractant compleix la Llei imposada a totes les empreses i negocis dedicats al transport públic col·lectiu
de viatgers per via terrestre.

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, o en què aquests
tinguin directament o indirectament
participació penal.

Indemnització en cas de mort.
Indemnització
en
cas
d'invalidesa
permanent.
Indemnització
en
cas
d'invalidesa
temporal.
Despeses d'assistència sanitària.
Accidents objecte de cobertura
Lesions corporals a conseqüència directa de
xoc, bolcada, envestida posterior, sortida de
la via o calçada, trencament, explosió,
incendi, reacció, cop exterior i qualsevol
altra avaria o anormalitat que afecti el mitjà
de transport públic o procedeixi d'aquest.
Els accidents ocorreguts durant el viatge en
el mitjà de transport.
Els accidents sobrevinguts abans que
s'iniciï el viatge i després que finalitzi,
sempre que l'assegurat romangui dins el
vehicle.
Els accidents que succeeixen entrant o
sortint del transport, sempre que hi tingui
contacte directe.
Els accidents ocorreguts durant el
lliurament o la recuperació de l'equipatge
directament del vehicle.
Indemnització i suma assegurada
La quantitat establerta legalment per a
cadascuna de les cobertures constitueix el
límit màxim d'indemnització en cas que
s'esdevingui un accident cobert.
Quan l'accidentat pateixi danys corporals
que es puguin incloure en diverses
categories, es qualifiquen en la de més
gravetat.

Caiguda de cossos siderals i aeròlits.
Reacció o radiació nuclear o contaminació
radioactiva.
Els accidents deguts a un estat d'embriaguesa o
de trastorn mental per l'ús de drogues tòxiques
i estupefaents no prescrits.
Fets derivats del terrorisme.
Conflictes armats.

Hi ha restriccions pel que fa a la
cobertura?
Principals restriccions a la cobertura
Els vehicles de servei públic amb capacitat
inferior a 9 places no tenen cobertura, excepte
determinats mitjans de transport de
conformitat amb el que preveu la Llei.
Les cobertures de l'assegurança emparen els
usuaris que es trobin al vehicle assegurat quan
es produeixi l'accident.
El grau d'incapacitat és el que estableix
l'asseguradora quan sigui reconegut com a
definitiu per un certificat mèdic.
L'assistència mèdica s'estén com a màxim fins
a les 72 hores posteriors a l'accident quan es
tracti de lesions que no requereixin
hospitalització o tractaments especialitzats en
cura ambulatòria.
La mort, per tal que es consideri conseqüència
directa de l'accident, s'ha de produir
immediatament o en el termini de 18 mesos a
comptar de la data de l'accident.

La indemnització és segons el barem
d'indemnització
del
Reglament
de
l'assegurança obligatòria de viatgers
(SOVI), i en funció de les seqüeles patides.

On estic cobert?
Les cobertures s'estenen a tots els usuaris de mitjans de transport públic col·lectiu espanyol de viatgers, urbans i
interurbans, que preveu la Llei d’ordenació dels transports terrestres, mentre circulin per territori nacional i en
tots els viatges que tinguin el seu principi en aquest territori, tot i que sense limitació de destinació.
A tots els usuaris de mitjans de transport marítim espanyol, en tots els viatges que facin i tinguin el seu principi
en territori nacional, sense limitació de destinació.

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.

