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Aquestes són les condicions del seu Contracte d'Assegurança. És molt important que les llegeixi atentament i
verifiqui que les seves expectatives d'assegurança estan plenament cobertes. Per nosaltres, és un plaer poder
assessorar-lo i donar cobertura a totes les seves necessitats de previsió i assegurament.

Atentament
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LEGISLACIÓ APLICABLE
Aquesta pòlissa d'assegurança està sotmesa a la Llei 50/80, de Contracte d'Assegurança, publicada al Butlletí Oficial
de l'Estat núm. 250 de 17 d'octubre de 1980, al Text refós de la Llei d'Ordenació i Supervisió de les Assegurances
Privades, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre, a les modificacions i adaptacions d'aquests
reglaments que es produeixin i a les seves disposicions reglamentàries.
Les dues parts acorden expressament sotmetre's a l'ordre civil i mercantil, quedant per tant exclosa la jurisdicció
laboral, llevat indicació expressa a la pòlissa.
S'aplicarà la mateixa condició en el cas que el contracte es formalitzi amb la finalitat de cobrir un col·lectiu de
treballadors, fins i tot en el cas que es garanteixin millores voluntàries del Règim General de la Seguretat Social.
Referent a aquest punt, aquesta pòlissa és aliena i independent de qualsevol altra que el Prenedor de l'Assegurança
estigués obligat a subscriure com a conseqüència del Conveni d'Empresa.
Per tot el que s'ha especificat anteriorment, tindrà la consideració d''Accident' cobert per la pòlissa únicament el fet
que reuneixi els requisits indicats a les Condicions Generals i Particulars de la pòlissa, en desenvolupament de la Llei
de Contracte d'Assegurança. No serà d'aplicació la declaració d'accident emesa per qualsevol altre organisme fora de
l'àmbit civil o mercantil.
Seguint el mandat de la Llei, les Condicions de la pòlissa d'assegurança han estat redactades procurant que la seva
forma sigui clara i precisa, per tal que qui tingui interès en el contracte en pugui conèixer l'abast exacte.



Pòlissa  044521727 00015 Pàgina  3  de  24

Original per al Prenedor de l'Assegurança

CONDICIONS PARTICULARS I GENERALS

Allianz Accidents Col·lectiu

CAPÍTOL I

Dades identificatives

Prenedor de
l'assegurança

UNIVERSITAT DE BARCELONA   c.i.f.: Q0818001J
CL GRAN VIA D LES CORTS CATALANES, 585, 0, 0, 0, 0
08007 BARCELONA

Pòlissa i
durada

Pòlissa núm.:   044521727 00015
Durada:  Des de les 00:00 hores del 07/09/2019 fins a les 24 hores del 06/09/2020.
Renovable a partir del 07/09/2020.

Mediador FERRER & OJEDA ASOCIADOS COR.SEG. S.L.     125  9510145   
Corredor d'Assegurances.  Núm. DGS  J0812
TAMARIT 155 159
08015 BARCELONA
Tel: 932805959
ferrer.ojeda@allianzmed.es

Companyia
d´asseguran-

ces:

Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., entitat espanyola subjecta al control i la
supervisió de la Direcció General d´Assegurances i Fons de Pensions, amb domicili social al 
Cl.Ramírez de Arellano 35. 28043 Madrid.

IDENTIFICACIÓ DEL RISC OBJECTE DE L'ASSEGURANÇA

Descripció Risc
Global

Nombre total d'assegurats del col·lectiu: 100.
Nombre de grups: 1

Descripció
Grup

Número  1

Nombre d'assegurats: 100.
Categoria del risc: Cursos/Tallers de formació (àmbit nacional) .
Detall d'activitat : Conferències, xerrades, tallers, visites culturals i d'altres activitats similars. .

Garanties Contractades Suma Assegurada Franquícia Edat Màxima

Mort per accident 18.000,00 Euros 75

Incapacitat permanent segons el
barem per accident

36.000,00 Euros 75

Incapacitat permanent absoluta per
accident

36.000,00 Euros 75

Assistència sanitària de lliure elecció
per accident

2.000,00 Euros 75

Assistència sanitària Il.limitada en
Quadre Mèdic

Inclosa 75

Mort per infart de miocardi 12.000,00 Euros 70

Orfandat 12.000,00 Euros 75

Mort per agressió 12.000,00 Euros 75
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Despeses de sepeli per accident a
España

1.500,00 Euros 75

Despeses de sepeli per defunció a
l'estranger

3.000,00 Euros 75

Material de pròtesis, ulleres, aparells
acústics, ortopèdia

1.200,00 Euros 75

Operacions de salvament o recerca i
transport de l'accidenta

1.200,00 Euros 75

Assistència en viatge bàsica Inclosa 75

Clàusules
1. Diverses garanties d'incapacitat permanent

En cas que s'hagin contractat diversos tipus d'Incapacitat Permanent,
no seran acumulables les indemnitzacions que poguessin correspondre per
l'aplicació de diverses d'elles.
S'exceptuen les cobertures amb capital afegit en cas d'accident de
circulació.

2. PREEXISTÈNCIES.
PREEXISTENCIES.
ES FA CONSTAR QUE PER A AQUELLS ASSEGURATS QUE TINGUESSIN LESIONS,
MALALTIES O QUALSEVOL TIPUS DE MINUSVALIA ANTERIOR A LA CONTRACTACIÓ DE LA
PÓLISSA O A LA ENTRADA EN VIGOR PELS ESMENTATS ASSEGURATS, LA INDEMNITZACIÓ
A PERCEBRE EN CAS DE SINISTRE COBERT PER LA PÓLISSA, SERA LA QUE
CORRESPONDRIA A UNA PERSONA QUE NO PATÍS LES ESMENTADES CIRCUMSTÀNCIES.
PER TANT, S'EXCLOUEN LES CONSEQUÉNCIES, AGRAVACIONS O SITUACIONS
RELACIONADES AMB LES MALALTIES, LESIONS O MINUSVALIES PREEXISTENTS,
TANT FÍSIQUES COM PSIQUIQUES.

3. Cursos F.P.
El Prenedor de l'Assegurança facilitarà la relació d'assegurats a l'Assegurador

S'EXCLOUEN ACTIVITATS PERILLOSES, COM BOMBERS, BUSSOS, ACTIVITATS
ESPORTIVES I SIMILARS.

4. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO
Mensualment es facilitará el llistat de noves altes que han tingut
durantel mes vençut.

Identificació del
Col·lectiu

Assegurat

La relació de persones assegurades està disponible a: Inscrits a associacions culturals vinculades a
la Universitat de Barcelona.
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Serveis per a
l'Assegurat

Per realitzar de manera ràpida consultes, peticions d'aclariment, declaració de sinistres,
sol·licituds d'intervenció, correcció d'errades o esmena de retards, l'Assegurat haurà de
dirigir-se a:
En qualsevol cas

El Mediador FERRER & OJEDA ASOCIADOS COR.SEG. S.L.   telèfon 932805959...........................................................

També a través del seu correu electrònic ferrer.ojeda@allianzmed.es

Per a consultes i qüestions administratives
El Centre d'Atenció Telefònica de Allianz 902 300 186.................................................................................................

També a través del seu web www.allianz.es

Assistència en viatge

La seva prestació ha de sol·licitar-se al telèfon 902 108 784..........................................................................................

Si és des de l'estranger ha de sol·licitar-se al telèfon 3491 325 52 76..........................................................................

Assistència sanitària en Quadre Mèdic
Per a assistències a Catalunya, Comunitat Valenciana, Murcia, Madrid, Cantàbria i Andalusia: 902 102 687.............

 o 91 325 55 68
Per a assistències a la resta del territori espanyol: 902 108 509.....................................................................................

 o 91 334 32 93

Primes Ref. :  366828856

Període:  de 07/09/2019 a 06/09/2020
Periodicitat pagament: Anual

Prima Neta 649,24
IPS (6%) 38,95
Recàrrecs 0,97
Consorci 10,80

Total Rebut 699,96

A cada venciment de la pòlissa, la prima es calcularà sobre la tarifa que la companyia tingui vigent
en aquesta data, elaborada d'acord amb la legislació en vigor i que estarà posada a disposició de la
Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions del Ministeri d'Economia i Hisenda.
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CAPÍTOL II

Objecte i abast de l´Assegurança

Art. 1. INTERÈS ASSEGURAT
El compliment dels compromisos del Prenedor de
l'assegurança amb els assegurats quan els assegurats
pateixin un accident cobert per la pòlissa.

A més dels fets inclosos a la definició d'Accident
especificada en el punt 9 de l'apartat Definicions, i amb
l'objecte d'aclarir determinades situacions, tindran
també la consideració d'accident a efectes de la
cobertura de la pòlissa els següents fets, sempre que es
produeixin de forma no intencionada:

a) Les infeccions, quan l'agent patogen hagi
penetrat en el cos mitjançant una lesió produïda
per un accident assegurat.
Així mateix, s'inclouen les mossegades d'animals
i les picades d'insectes, amb exclusió de qualsevol
infecció general que generin, com malària, tifus,
febre groga, malaltia de la son i similars.
S'exclouen els fets derivats d'infeccions per l'ús de
xeringues, agulles i qualsevol tipus de material
mèdic.

b) Les insolacions,  congelacions o altres influències
de la temperatura o de la pressió atmosfèrica.

c) Les conseqüències d'intervencions quirúrgiques i
tractaments, si són motivats per un accident
cobert per la pòlissa.

d) Els accidents causats per atacs de apoplexia,
desmais, esvaniments, síncopes, crisis
epilèptiques, alienació mental, inconsciència o
somnambulisme, sempre que aquestes malalties
no s'haguessin posat de manifest abans de la
contractació de la pòlissa.

e) En general, els fets que no es trobin
expressament exclosos o limitats a les Condicions
Particulars i Generals de la pòlissa.

Les prestacions de l'assegurança tenen àmbit mundial,
tret d'allò que expressament pugui indicar-se per a
alguna de les garanties contractades.
Si l'Assegurat  fixa la seva residència a l'estranger,
quedaran suspeses les garanties de l'assegurança al
venciment de l'anualitat en curs en aquell moment.
S'entén per canvi de residència habitual a l'estranger
quan l'assegurat romangui més de 183 dies l'any en un
altre país, o quan hagi fixat la seva residència fiscal en
un altre país.

DEFINICIONS:

En aquest contracte s'entén per:

1 - Prenedor de l'Assegurança: la persona física o
jurídica que formula la Sol·licitud d'Assegurança per tal
que es pugui elaborar la pòlissa, i subscriu el contracte
amb l'Assegurador.

2 - Assegurat: cadascuna de les persones físiques sobre
les que està concertada l'assegurança.

3 - Assegurador: ALLIANZ, Seguros y Reaseguros, S.A.,
que garanteix la realització de les prestacions previstes
en cas de sinistre.

4 - Coasseguradors: Els Asseguradors que, juntament
amb l'Assegurador, assumeixen mancomunadament el
contracte, sense solidaritat entre ells davant el
Prenedor, l'Assegurat o tercers. Es detallen a la pòlissa,
establint-se la seva participació percentual en els riscos i
les primes.

5 - Beneficiari: en cas de defunció, la persona física o
jurídica que, després de la designació pel Prenedor i/o
Assegurat, és titular del dret a la prestació garantida.

Si no hi hagués designació expressa en testament o en
pòlissa, els beneficiaris en cas de defunció seran els
hereus legals de l'assegurat.

El beneficiari no podrà ser el prenedor de l'assegurança
si no és l'assegurat, excepte consentiment exprés de
l'assegurat.

En el cas de qualsevol altra prestació, el beneficiari serà
el propi Assegurat, tret que hi hagi un pacte exprés en
contra.

6 - Prima: el preu de l'assegurança. El rebut contindrà, a
més, els recàrrecs i impostos que siguin d'aplicació
legal.

7 - Franquícia deduïble: és l'import o percentatge,
expressament pactats, que en una indemnització per
sinistre corre a càrrec de l'Assegurat com a propi
assegurador.

8 - Carència: el període de temps durant el qual la
cobertura de l'assegurança o d'alguna de les seves
garanties no té efecte.

9 - Accident: lesió corporal o mort que deriva d'una
causa violenta, sobtada, externa i aliena a la
intencionalitat de l'Assegurat.

10 - Sinistre: tot fet derivat d'un accident les
conseqüències del qual estiguin totalment o
parcialment cobertes per les garanties de la pòlissa. Es
considera que constitueix un sol i únic sinistre el conjunt
de danys i/o perjudicis derivats d'un esdeveniment
originat en un mateix lloc i temps.

11 - Suma Assegurada: el límit màxim d'indemnització
fixat a cadascuna de les garanties de la pòlissa, que ha
d'abonar l'Assegurador en cas de sinistre.

Quan l'assegurança es contracta amb límit i/o
sublímits, la responsabilitat de l'Assegurador no
serà la indicada en el paràgraf anterior, sinó
l'import fixat a les corresponents garanties.

12 - Risc "in itinere": el trasllat des del domicili de
l'assegurat fins al lloc en què es desenvolupa l'activitat
objecte de l'assegurança, i el de tornada al seu domicili.

13 - Hora d'Inici i Final de les cobertures: la pòlissa
entra en vigor a les 00,00 hores del dia d'efecte
assenyalat, i finalitza a les 24,00 hores del dia de
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finalització indicat.

14 - Cúmul màxim per sinistre: Tret indicació en
contra expressada a la pòlissa, la cobertura per tots els
conceptes garantits a la pòlissa queda limitada a un
màxim de 28.500.000 euros per sinistre.

Art. 2. OBJECTE DE L'ASSEGURANÇA
Es garanteixen els accidents que puguin sobrevenir als
alumnes i assistents a les activitats organitzades pel
Prenedor de l'Assegurança, descrites a les Condicions
Particulars.
Els assegurats hauran d'estar inscrits als llibres oficials
de matrícula del Centre, o haver comunicat a
l'Assegurador la relació nominal dels assegurats.

La cobertura de l'assegurança abasta única i
exclusivament els accidents produïts durant l'activitat
esmentada, així com el risc "in itinere".

En el cas d'assegurats que puguin realitzar pràctiques a
empreses amb motiu de la pròpia activitat assegurada,
aquestes pràctiques tindran igualment cobertura en
l'àmbit d'aquesta  pòlissa, sempre que sigui a Espanya.

Art. 3. EXPLICACIÓ DE LES GARANTIES
CONTRACTADES
A continuació es defineixen les Garanties contractades
per als diferents Grups i Assegurats d'aquesta pòlissa,
segons el detall indicat  al capítol I.

(Es garanteixen exclusivament les Garanties
relacionades anteriorment per a cada Grup
d'Assegurats).

3. 1. MORT PER ACCIDENT
Si a conseqüència d'un accident emparat per la pòlissa
es produeix la mort de l'Assegurat, l'Assegurador pagarà
la prestació garantida als Beneficiaris .

Els pagaments que l'Assegurador pogués haver realitzat
per la cobertura d'incapacitat permanent com a
conseqüència de l'accident que ocasioni la mort de
l'Assegurat, es deduiran de la indemnització deguda en
cas de Mort, si aquesta indemnització és superior.

Aquesta garantia cessa en finalitzar l'anualitat en què
l'assegurat compleixi l'edat establerta al capítol I
d'aquestes condicions.

3. 2. INCAPACITAT PERMANENT SEGONS
BAREM, PER ACCIDENT
S'entén per Incapacitat Permanent la situació de pèrdua
o limitació funcional irreversible com a conseqüència
de les seqüeles derivades d'un accident cobert per la
pòlissa.

La situació d'Incapacitat Permanent serà indemnitzable
a partir del moment en què mereixi la consideració
d'estable i definitiva mitjançant dictamen mèdic.
El grau d'incapacitat no té cap relació directa amb les

diferents qualificacions previstes per la Seguretat Social
per a la contingència d'Invalidesa o Incapacitat
Permanent.

A cada situació d'incapacitat permanent li correspon un
grau d'invalidesa que es determina segons allò que
preveu el Barem que figura més endavant. El grau
màxim d'indemnització serà el 100% del Barem.

Aquesta garantia cessa en finalitzar l'anualitat en què
l'assegurat compleixi l'edat establerta al capítol I
d'aquestes condicions.

Barem per valorar els graus d'Incapacitat Permanent:

A) CAP

DÈFICITS NEUROLÒGICS D'ORIGEN CENTRAL
Deteriorament absolut de les funcions cerebrals superiors 100 %
Estat vegetatiu persistent 100%
Afàsia completa (Alteració total de la formació i comprensió del
llenguatge) 40%
Amnèsia completa de fixació 40%
Epilèpsia posttraumàtica amb necessitat de tractament continuat 20%

SISTEMA OSSI
Pèrdua de substància òssia que requereix cranioplàstia 15 %
Pèrdua de substància òssia que no requereix cranioplàstia 4%
Pèrdua de substància important sense possibilitat de reparació a
maxil·lar superior i inferior amb repercussió funcional 30%

SISTEMA OLFACTORI
Pèrdua parcial del nas 10%
Pèrdua total del nas 25%
Pèrdua de l'olfacte (Anòsmia) 5%

BOCA
Pèrdua de totes les dents superiors i inferiors 10%
Amputació total de la llengua 30%
Pèrdua del gust (Agèusia) 5%
Ablació maxil·lar inferior 25%.

OÏDA
Pèrdua d'una orella 10%.
Pèrdua de les dues orelles 25%.
Sordesa total d'una oïda 15%
Sordesa total de les dues oïdes 50%

OCULAR
Ceguesa d'un ull 30%
Ceguesa dels dos ulls 100%

B) TRONC

1) SISTEMA OSSI:

COLUMNA VERTEBRAL
a) Pèrdua completa de mobilitat de columna 60%
b) Segment cervical: Pèrdua completa dels moviments de

flexió-extensió, rotació i inclinació 25%
c) Segment dorsolumbar: Pèrdua completa dels moviments de

flexió-extensió, rotació i inclinació 30%.

COSTELLES
Fractura de costelles amb deformacions toràciques persistents i
alteracions funcionals 10%

2) ÒRGANS:

LARINGE I TRÀQUIA
Paràlisi d'una corda vocal (disfonia) 10
Paràlisi de dues cordes vocals (afonia) 30%
Traqueotomitzat amb cànula 30%.

PULMÓ
Pèrdua d'un pulmó 25%.

RONYÓ
Pèrdua d'un ronyó 25%.
Pèrdua dels dos ronyons 70%.

MELSA
Pèrdua de la melsa (esplenectomia) amb repercussió hematològica
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20%
Pèrdua de la melsa (esplenectomia) sense repercussió hematològica
10%

APARELL GENITAL FEMENÍ
Pèrdua de les glàndules mamàries 25%
Pèrdua dels ovaris 35%
Pèrdua de l'úter 35%.
Deformació genitals externs femenins:

- amb alteració funcional 40%.
- sense alteració funcional 25%

APARELL GENITAL MASCULÍ
Desestructuració del penis:

- amb alteració funcional 40%.
- sense alteració funcional 25%.

Pèrdua dels testicles 35%

C) EXTREMITATS SUPERIORS

Pèrdua o inutilització Dominant No Dominant
dels dos braços o mans 100% 100%

Pèrdua de braç o mà
i una extremitat inferior 100% 100%

Amputació a nivell de l'húmer 60% 50%

Amputació a nivell
de l'avantbraç o la mà 50% 40%

Anquilosi o pèrdua total de moviment
- de l'espatlla 30% 30%
- colze 25% 25%
- pronosupinació 8% 8%
- canell 12% 12%

Paràlisi completa del nervi circumflex,
subescapular o musculocutani 15% 10%

Paràlisi completa del nervi mitjà,
radial o cubital:
- A nivell del braç 25% 20%
- A nivell de l'avantbraç-canell 15% 10%

Fractura no consolidada d'húmer
o cúbit i radi 25% 25%
Amputació del polze 22% 18%
Amputació de l'índex 22% 18%
Amputació d'un altre dit 8% 6%

D) EXTREMITATS INFERIORS

Pèrdua o inutilització de les dues cames o peus 100%
Pèrdua de cama o peu i una extremitat superior 100%
Amputació a nivell del maluc 70%
Amputació per sobre del genoll 60%
Amputació per sota del genoll 45%
Amputació primer dit 10%
Amputació d'un altre dit 3%
Pèrdua total dels moviments del maluc:
En posició funcional 30%
En posició desfavorable 40%
Pèrdua total dels moviments del genoll:
En posició funcional 20%
En posició desfavorable 30%
Pèrdua dels moviments del turmell i el peu:
Anquilosi articulació tibiotarsiana:
En posició funcional 10%
En posició desfavorable 20%
Anquilosi subastragalina 5%
Fractura no consolidada del fèmur, o tíbia
i peroné a la vegada 30%
Extirpació de la ròtula (Patel·lectomia):
Total 15%
Parcial 10%
Deformitats posttraumàtiques del peu 10%
Escurçaments:
- Fins a 1,5 cm. 2%
- de 1,5 cm a 3 cm. 5%
- de 3 cm a 6 cm. 10%
- més de 6 cm. 15%
Paràlisi completa del nervi ciàtic, 60%
Paràlisi completa del nervi ciàtic

popliti extern 25%
Paràlisi completa del nervi ciàtic
popliti intern 15%

Normes per a la valoració del Grau d'Incapacitat:

a) Les indemnitzacions es fixaran independentment
de la professió i edat de l'Assegurat, així com de
qualsevol altre factor aliè al barem.
b) Les lesions no esmentades, igual que les previstes
al barem, però que no són exactament conformes a
les esmentades anteriorment, es valoraran tenint en
compte el seu grau comparat amb el dels casos
esmentats, sense que influeixi en res la professió de
l'Assegurat.
c) La pèrdua de funcionalitat d'un òrgan o d'una
extremitat es considera la pèrdua anatòmica de
l'òrgan o l'extremitat. En el cas dels dits
s'indemnitzarà amb el 50% del valor de l'amputació,
excepte el polze que s'indemnitza amb el 100%.

Defectes físics existents abans de l'accident:

a) La valoració de les lesions de membres o òrgans
provocades per l'accident no pot ser augmentada
pel defecte físic previ d'altres membres o òrgans que
no s'han vist afectats per l'accident.
b) La pèrdua o lesió de membres o òrgans ja
malformats es valora per diferència entre l'estat
anterior i posterior a l'accident.

Existència de diverses lesions en un mateix membre o
òrgan:

En el cas que les lesions afectin un sol membre o òrgan,
el cúmul no pot sobrepassar en cap cas el percentatge
d'invalidesa previst al barem per a la pèrdua total
d'aquest membre o òrgan.

Existència de lesions a diferents membres o òrgans:

Quan hi hagi diverses lesions provocades per un mateix
accident, els graus d'incapacitat de cadascuna d'elles
podran acumular-se, sense que aquest grau pugui
superar el 100% sobre el Barem.

3. 3. INCAPACITAT PERMANENT ABSOLUTA
PER ACCIDENT
Es garanteix la prestació pactada com a conseqüència
de la Incapacitat Permanent Absoluta patida per
l'assegurat, derivada d'accident cobert per la pòlissa.
S'entén com a Incapacitat Permanent Absoluta la que
incapacita definitivament l'assegurat per seguir
desenvolupant qualsevol tipus de feina, amb
independència de la seva professió.
Aquest grau d'Incapacitat haurà de ser declarat
legalment com a tal per l'Autoritat Laboral
corresponent.

Aquesta garantia cessa en finalitzar l'anualitat en què
l'assegurat compleixi l'edat establerta al capítol I
d'aquestes condicions.

3. 4. ASSISTÈNCIA SANITÀRIA DE LLIURE
ELECCIÓ PER ACCIDENT
S'entén per Assistència Sanitària el reemborsament a
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l'assegurat de les despeses derivades de la prestació de
serveis mèdics, clínics i farmacèutics.

Si, com a conseqüència d'un accident cobert per la
pòlissa, l'Assegurat necessités Assistència Sanitària,
l'Assegurador li reemborsarà les despeses mèdiques,
fins al límit quantitatiu fixat a la pòlissa.
Aquest reemborsament es realitzarà per a despeses
derivades de prestacions rebudes durant un termini
màxim de dos anys des de la data de l'accident.

En el cas que l'assegurat esgoti el capital escollit a la
garantia d'Assistència Sanitària, no podrà disposar
d'aquesta garantia fins a la següent anualitat.

Es consideren inclosos dins les despeses esmentades
anteriorment:

1. Les que siguin conseqüència de primers auxilis o
derivades de les assistències necessàries de caràcter
urgent.
2. Les de locomoció i rehabilitació de l'Assegurat quan
fossin motivades per necessitats de curació i
autoritzades per l'Assegurador o pels metges que
l'Assegurador hagi designat.
3. Les despeses derivades del manteniment artificial de
les constants vitals durant un període màxim de 60
dies. A partir d'aquest moment s'indemnitzarà amb el
capital més gran dels contractats a la garantia
d'Incapacitat Permanent, independentment del grau
de reversibilitat de la situació.
4. El reemborsament de les despeses de cirurgia
plàstica i reparadora com a conseqüència d'un
accident cobert per la pòlissa i fins al límit del 30% del
capital fixat a la pòlissa, amb un màxim de 1.800
euros.

Només mitjançant la contractació de la Garantia
específica de Material de Pròtesis, ulleres, aparells
acústics, material d'ortopèdia, osteosíntesi i fixadors
externs s'inclourà el reemborsament de les despeses
derivades d'aquest material.

Aquesta garantia cessa en finalitzar l'anualitat en què
l'assegurat compleixi l'edat establerta al capítol I
d'aquestes condicions.

Aquesta indemnització cessa en produir-se la Mort o
determinar-se la Incapacitat Permanent de
l'Assegurat i s'abona independentment d'elles.

3. 5. ASSISTÈNCIA SANITÀRIA IL·LIMITADA
EN QUADRE MÈDIC, PER ACCIDENT
S'entén per Assistència Sanitària la prestació de serveis
mèdics, clínics i farmacèutics derivats d'un accident
cobert per la pòlissa, sempre que l'atenció mèdica s'hagi
realitzat exclusivament en territori nacional.

Es consideren inclosos dins la prestació d'aquesta
Garantia:

1. Serveis de locomoció i rehabilitació de l'assegurat,
quan siguin necessaris i autoritzats per l'Assegurador.
2. Manteniment artificial de les constants vitals durant
un període màxim de seixanta dies a comptar des del
dia de l'accident. A partir d'aquest moment,
s'indemnitzarà amb el capital que correspongui per la

garantia d'Incapacitat Permanent, amb
independència del grau de reversibilitat de la
situació.
3. Cirurgia plàstica i reparadora com a conseqüència
d'un accident cobert per la pòlissa, fins al límit de 1.800
euros.

Si com a conseqüència d'un accident cobert per la
pòlissa l'assegurat necessités assistència sanitària,
aquesta assistència serà prestada per l'Assegurador de
conformitat amb allò que s'indica més endavant.

Aquesta cobertura cessarà quan l'assegurat
compleixi l'edat establerta en el capítol I d'aquestes
condicions, en cas de defunció o si es determinés la
incapacitat permanent de l'assegurat o l'estabilització
de les lesions / seqüeles i, en tot cas, transcorreguts
dos anys des de la data de l'accident.

Només mitjançant la contractació de la Garantia
específica de Material de pròtesis, ulleres, aparells
acústics, material d'ortopèdia, osteosíntesi i fixadors
externs, es procedirà a reemborsar les despeses
derivades d'aquest material de conformitat amb allò
que s'indica a la Garantia esmentada.

Qualsevol prestació rebuda per l'assegurat fora de
l'àmbit del que s'indica en aquest article quedarà
exclosa de la cobertura de la pòlissa.

Sol·licitud de prestació assistència sanitària en
Quadre Mèdic

L'Assistència mèdica es prestarà en els Centres del
Quadre Mèdic d'Accidents Col·lectius d'Allianz. En cas
d'accident cobert per la pòlissa, s'haurà de contactar
amb Allianz als números de telèfon indicats, tret en
casos d'urgència vital, i se li facilitaran les dades i la
ubicació del Centre del Quadre Mèdic més adequat en
atenció a les lesions patides.

Els telèfons són els següents:
Per a assistències a Catalunya,
Comunitat Valenciana, Murcia, 902 102 687 
Madrid, Cantàbria i Andalusia: o 91 325 55 68 
Per a assistències a la resta del 902 108 509 
territori espanyol: o 91 334 32 93 

A títol informatiu, es pot consultar el quadre mèdic
d'Allianz a la pàgina web de la Companyia:
www.allianz.es

En la primera comunicació telefònica s'haurà de facilitar
com a mínim:

- Dades personals de l'accidentat i tipologia de
lesions.

- Dades del col·lectiu al qual pertany l'accidentat i
número de pòlissa.

- Data, lloc i descripció de la forma d'ocurrència.

Posteriorment, i en tot cas en un termini no superior a 7
dies, l'accidentat haurà d'aportar el Comunicat
d'Accident degudament emplenat i segellat per part del
col·lectiu al qual pertanyi. Es podrà facilitar el
comunicat d'accident contactant amb el número de
telèfon indicat o bé a través del mediador de la pòlissa.
En els supòsits que no es rebi el comunicat d'accident
degudament emplenat, el cost de la prestació
sanitària anirà a càrrec de l'assegurat.
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Autorització d'Assistència mèdica

Qualsevol prestació d'assistència sanitària ha de ser
autoritzada prèviament per Allianz. L'assistència
sanitària rebuda sense l'autorització específica
d'Allianz no tindrà cobertura, excepte en el que s'ha
indicat en cas d'urgència vital.

L'autorització de l'assistència mèdica, ja sigui una
primera assistència o una assistència mèdica
successiva, se sol·licitarà als números de telèfon
indicats. Allianz facilitarà l'autorització directament a
l'accidentat i/o al Centre Mèdic en funció dels casos.

Urgències vitals

Per urgència vital s'entén qualsevol condició clínica que
impliqui risc de mort o de seqüela funcional greu, de
manera que requereixi una atenció mèdica immediata i
no postergable. Aquesta prestació és d'obligada atenció
per part de qualsevol institució de Salut.
La condició de risc de mort o de seqüela funcional greu
haurà de ser certificada per un metge/cirurgià de la
unitat d'urgència pública o privada en què l'accidentat
hagi estat atès.

En els casos d'urgències vitals que impliquin un risc greu
per a la vida o la integritat de l'accidentat segons allò
que es defineix més avall, l'accidentat podrà ser atès pel
Centre Sanitari més proper.

Allianz abonarà al Centre Sanitari les despeses sanitàries
derivades de l'assistència d'urgència a l'accidentat
durant les primeres 48 hores des de la data de
l'accident. Un cop superada la primera assistència
d'urgència, l'accidentat haurà de ser traslladat a un
Centre del Quadre Mèdic per continuar el seu
tractament.

Allianz no assumirà el cost de les prestacions un cop
superat el termini de 48 hores indicat a Centres que
no pertanyin al Quadre Mèdic, excepte en el cas
d'autorització expressa.

3. 6. MORT PER INFART DE MIOCARDI
Si, com a conseqüència d'un infart de miocardi, es
produeix la mort de l'Assegurat, l'Assegurador pagarà la
prestació garantida als Beneficiaris .

Els pagaments que l'Assegurador pogués haver realitzat
per la cobertura d'Incapacitat Permanent com a
conseqüència de l'infart que ocasioni la mort de
l'Assegurat, es deduiran de la indemnització deguda en
cas de Mort, si aquesta indemnització fos superior.

Aquesta garantia cessa en finalitzar l'anualitat en què
l'assegurat compleixi l'edat establerta al capítol I
d'aquestes condicions.

3. 7. ORFANDAT
Si com a conseqüència d'un mateix accident moren
l'Assegurat i el seu cònjuge o parella de fet -inscrita
oficialment com a tal-, i existissin fills menors d'edat no
emancipats o afectats d'Incapacitat Absoluta per a
qualsevol feina, l'Assegurador abonarà a aquests fills
-amb independència de la designació de beneficiaris

que figuri a la pòlissa- un capital addicional assenyalat
a la pòlissa, per al conjunt dels seus fills i en concepte d'
ORFANDAT.
Aquest mateix capital s'abonarà en cas que el difunt,
titular de l'assegurança, fos l'únic progenitor amb
vida.

Aquesta garantia cessa en finalitzar l'anualitat en què
l'assegurat compleixi l'edat establerta al capítol I
d'aquestes condicions.

3. 8. MORT PER AGRESSIÓ
Si es produeix la mort de l'Assegurat com a
conseqüència de patir un atracament, segrest, o
qualsevol altre tipus d'agressió per part de tercers, la
indemnització per la cobertura de MORT s'incrementarà
en un capital addicional fixat a la pòlissa, tret que
l'agressió es produís en alguna de les situacions que
s'assenyalen a l'article 4t(RISCOS EXCLOSOS).

Aquesta garantia cessa en finalitzar l'anualitat en què
l'assegurat compleixi l'edat establerta al capítol I
d'aquestes condicions.

3. 9. DESPESES DE TRAMITACIÓ I SEPELI A
ESPANYA
Si a conseqüència d'un accident cobert per la pòlissa es
produeix la mort de l'Assegurat a Espanya,
l'Assegurador abonarà un import addicional indicat a la
pòlissa, en concepte de Despeses de Tramitació i Sepeli.
Aquest import s'abonarà als Beneficiaris de la pòlissa,
quan s'acrediti la cobertura de la pòlissa i la condició de
Beneficiari.

3. 10. DESPESES DE TRAMITACIÓ I SEPELI A
L'ESTRANGER
Si a conseqüència d'un accident cobert per la pòlissa es
produeix la mort de l'Assegurat en un altre país que no
sigui Espanya, l'Assegurador abonarà l'import
addicional assenyalat a la pòlissa, en concepte de
Despeses de Tramitació i Sepeli. Aquest import
s'abonarà als Beneficiaris de la pòlissa, quan s'acrediti la
cobertura de la pòlissa i la condició de Beneficiari.

3. 11. MATERIAL DE PRÒTESIS, ULLERES,
APARELLS ACÚSTICS, MATERIAL
D'ORTOPÈDIA, OSTEOSÍNTESIS I FIXADORS
EXTERNS
Exclusivament mitjançant la contractació d'aquesta
Garantia es garanteix com a conseqüència d'un accident
cobert per la pòlissa, el reemborsament a l'assegurat de
les despeses de material de pròtesis, ulleres, aparells
acústics, material d'ortopèdia, osteosíntesis i fixadors
externs amb el límit reflectit a la pòlissa, sempre i
quan aquest accident hagi originat també la prestació
d'una assistència mèdica.
Aquest reemborsament es realitzarà per a despeses
derivades de prestacions rebudes durant un termini
màxim de dos anys des de la data de l'accident
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Aquesta garantia cessa en finalitzar l'anualitat en què
l'assegurat compleixi l'edat establerta al capítol I
d'aquestes condicions.

3. 12. OPERACIONS DE SALVAMENT O CERCA
I TRANSPORT DE L'ACCIDENTAT
Es garanteix, com a conseqüència d'un accident cobert
per la pòlissa, i dins el termini de dos anys des de la
data d'esdeveniment de l'accident, el reemborsament
de les despeses  a l'assegurat que siguin conseqüència
de Operacions de salvament o cerca de l'accidentat i
transport necessari fins al màxim assenyalat a la
pòlissa, per assegurat i sinistre.

Aquesta garantia cessa en finalitzar l'anualitat en què
l'assegurat compleixi l'edat establerta al capítol I
d'aquestes condicions.

3. 13. ASSISTÈNCIA EN VIATGE BÀSICA
Modificant en allò que correspongui l'article 4t
(Exclusions), es garanteix la següent cobertura
d'Assistència en Viatge:

Àmbit de Cobertura i Aplicació

Aquesta cobertura es refereix als viatges realitzats per
tot el món.

Assegurat

La persona física, resident a Espanya, que pertany a un
col·lectiu d'accidents assegurat per Allianz.

Durada dels viatges

Aquesta cobertura té validesa per a viatges no superiors
a 90 dies

GARANTIA D'ASSISTÈNCIA - REPATRIACIÓ

1. Repatriació o trasllat sanitari.

En el cas que l'assegurat contragués una malaltia
sobrevinguda o fos víctima d'un accident durant la
realització del viatge assegurat, l'equip mèdic de
MONDIAL ASSISTANCE SEGUROS determinarà la millor
conducta que s'ha de seguir, segons la gravetat i la
urgència del cas.

MONDIAL ASSISTANCE SEGUROS assumirà les despeses
suplementàries de transport dels membres de la seva
família assegurats o de les persones acompanyants
també assegurades, en la mesura en què els mitjans
inicialment previstos per al seu retorn no puguin
utilitzar-se amb motiu de la repatriació de l´Assegurat.

2. Repatriació de l'assegurat difunt.

En cas de mort de l'assegurat, MONDIAL ASSISTANCE
SEGUROS assumirà al seu càrrec:

- les despeses de transport del cos, des del lloc de la
mort fins al de la seva inhumació.
- les despeses de condicionament necessàries per al
transport, amb el límit màxim de 600 €.
- les despeses suplementàries del transport dels
membres de la seva família assegurada o de les
persones acompanyants assegurades, en la mesura en

què els mitjans inicialment previstos per al seu retorn
no puguin utilitzar-se amb motiu de la repatriació de
l'assegurat.

3. Atenció a menors o discapacitats.

En el cas que l'assegurat sigui repatriat per MONDIAL
ASSISTANCE SEGUROS i es trobés acompanyat només
per fills menors d'edat o disminuïts, l'asseguradora
assumirà al seu càrrec el desplaçament d'una persona
que acompanyi aquests menors o disminuïts en el seu
viatge de retorn.

En el cas que MONDIAL ASSISTANCE SEGUROS organitzi
la repatriació d'un menor d'edat i el menor es trobi sol,
MONDIAL ASSISTANCE SEGUROS assumirà les despeses
de desplaçament per tal que una persona es traslladi
amb el menor i l'acompanyi en la seva repatriació.

4. Despeses mèdiques.

L'assegurador prendrà a càrrec seu el pagament o el
reemborsament de les despeses mèdiques,
quirúrgiques, farmacèutiques i d'hospitalització
originades, és a dir, les provocades i produïdes per una
assistència mèdica de caràcter urgent, durant un viatge
fora del país de residència habitual i/o de nacionalitat
de l'assegurat, fins al límit màxim de 3.000 euros.

A l'efecte d'aquesta cobertura, s'entendrà per assistència
mèdica de caràcter urgent la que estigui orientada a
resoldre situacions clíniques d'alteració greu, així com
les que tinguin capacitat per generar deteriorament o
perill per a la salut o la vida de l'assegurat, en tots els
casos en funció del temps transcorregut entre l'aparició
i la instauració d'un tractament efectiu, que exigeixen
atenció mèdica en un període de temps curt.

Amb caràcter general, s'exclouen aquelles prestacions
que no s'hagin sol·licitat prèviament a l'assegurador, o
que hagi organitzat directament l'assegurat sense
intervenció de l'assegurador, excepte en els casos de
força major o d'impossibilitat material, degudament
acreditades.

5. Transmissió de missatges urgents.

Derivats de les garanties contemplades en aquest
contracte, que s'emetin a través de la Central
d'Assistència 24 hores, o que l'assegurat realitzi
directament. Si el propi assegurat els transmet
directament, MONDIAL ASSISTANCE SEGUROS només es
farà càrrec de les despeses que es derivin de la seva
emissió prèvia presentació per part de l'assegurat de la
factura i justificant de la urgència del missatge.

Art. 4. EXCLUSIONS I LIMITACIONS
1-Persones no assegurables:

Les afectades per apoplexia, epilèpsia, paràlisi, malalties
mentals, delirium tremens, alcoholisme, toxicomania, o
d'altres malalties greus i/o permanents.
L'assegurança cessarà quan aquestes malalties es
manifestin, retornant l'Assegurador la part de prima
anual satisfeta pel temps no transcorregut.
La garantia relativa a persones afectades per diabetis
mellitus serà vàlida amb la doble condició que l'índex
de glucosa en sang no superi els 200 mg per decilitre i
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que la diabetis no s'hagi detectat abans de la
contractació de la pòlissa.

2-Riscos exclosos:
a) Llevat en cas de contractació d'una garantia

específica, l'infart de miocardi no es considera
accident a efectes d'aquesta pòlissa.

b) Els fets que no tinguin la consideració
d'accident segons allò que estipula l'Apartat de
Definicions.

c) Els esdevinguts amb anterioritat a l'entrada en
vigor de l'assegurança.

d) Els ocasionats com a conseqüència d'un acte
dolós de l'Assegurat, així com els derivats de la
participació activa en delictes, apostes, duels,
desafiaments o baralles, tret en els casos de
legítima defensa o estat de necessitat.

e) Suïcidi o temptativa de suïcidi.
f) Operacions i intervencions practicades per

l'Assegurat sobre ell mateix, o per persones
sense la qualificació professional legalment
requerida.

g) Utilització d'helicòpter, avioneta i avions
privats. Qualsevol altra aeronau d'ús no estricte
per al transport públic de passatgers. S'exclou
també la pràctica d'esports aeris, com ala delta,
vol sense motor, paracaigudisme i similars.

h) Tot tipus de malalties, així com conseqüències
d'intervencions quirúrgiques que no hagin
estat motivades per un accident.

i) Els accidents que produeixin únicament efectes
psíquics.

j) Els produïts quan l'Assegurat es trobi sota la
influència de begudes alcohòliques, drogues
tòxiques o estupefaents, i aquesta sigui la
causa del l'accident.

k) Participació en carreres de vehicles de motor,
fins i tot en entrenaments, així com ús en
circuits. La pràctica de la boxa, alpinisme, salt
de pont, esports aeronàutics i altres de risc
similar. Accidents succeïts com a conseqüència
de la pràctica de pesca en alta mar o caça
major, excepte en cas de pacte exprés a les
Condicions Particulars de la pòlissa.

l) Llevat pacte contrari, els accidents derivats de
l'exercici de les següents professions:
Tripulacions aèries; Cossos de Seguretat de
l'Estat, Forces Armades i Guardes Jurats; Bussos
o submarinistes; Professionals del toreig;
Trapezistes, acròbates, equilibristes i
domadors d'animals salvatges; Miners en
galeries i/o amb explosius.

m)Accidents succeïts a regions inexplorades i/o
viatges que tinguin caràcter d'exploració.

n) Fets de guerra, terrorisme, motins, revolucions
i terratrèmols, tret que adquireixin el caràcter
de catastròfics, cas en què quedaran emparats
per la legislació especial en vigor. Els accidents
succeïts fora del territori espanyol per aquestes
causes no quedaran exclosos si l'Assegurat es
trobava al país en què succeïssin amb
anterioritat al seu inici, no prengui part activa
en els accidents i l'accident sobrevingui abans
de catorze dies des de l'inici d'aquesta situació
anòmala.

o) Els que siguin conseqüència directa o indirecta
d'una radiació nuclear o contaminació
radioactiva, així com els produïts per raigs
làser, màser o ultraviolats, generats
artificialment.

p) Sinistres produïts per causa de naturalesa
extraordinària, la cobertura dels quals estigui
reservada al Consorci de Compensació
d'Assegurances.

Art. 5. RISCOS COBERTS PEL CONSORCI DE
COMPENSACIÓ D'ASSEGURANCES

Clàusula d´indemnització per part del Consorci de
Compensació d´Assegurances de les pèrdues deri-
vades d´esdeveniments extraordinaris en assegu-
rances de persones.

De conformitat amb el que s´estableix en el text refós
de l´Estatut legal del Consorci de Compensació d´As-
segurances, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
7/2004, de 29 d´octubre, el prenedor d´un contracte
d´assegurances que ha d´incorporar obligatòriament
un recàrrec a favor de l´esmentada entitat pública
empresarial té la facultat de convenir la cobertura
dels riscos extraordinaris amb qualsevol entitat asse-
guradora que reuneixi les condicions que exigeix la
legislació vigent.

Les indemnitzacions que es derivin de sinistres pro-
duïts per esdeveniments extraordinaris esdevinguts a
Espanya o a l´estranger, quan l´assegurat tingui re-
sidència habitual a Espanya, les pagarà el Consorci
de Compensació d´Assegurances quan el prenedor
hagi satisfet els recàrrecs corresponents al seu favor i
es produeixi alguna de les situacions següents:

a) Que el risc extraordinari cobert pel Consorci de
Compensació d'Assegurances no estigui emparat
per la pòlissa d'assegurança contractada amb
l'entitat asseguradora.

b) Que, tot i estar emparat per aquesta pòlissa
d'assegurança, les obligacions de l'entitat
asseguradora no s'hagin pogut complir per haver
estat declarada judicialment en concurs o perquè
està subjecta a un procediment de liquidació
intervinguda o assumida pel Consorci de
Compensació d'Assegurances.

El Consorci de Compensació d'Assegurances ha
d'ajustar la seva actuació al que estableixen
l'Estatut legal esmentat, la Llei 50/1980, de 8
d'octubre, de contracte d'assegurança, el
reglament de l'assegurança de riscos
extraordinaris aprovat pel Reial decret 300/2004,
de 20 de febrer, i les disposicions complementàries.

I. Resum de les normes legals

1. Esdeveniments extraordinaris coberts
a) Els fenòmens de la naturalesa següents:

terratrèmols i sismes submarins, inundacions
extraordinàries, incloses les produïdes per embats
de mar, erupcions volcàniques, tempestat ciclònica
atípica (inclosos els vents extraordinaris de ratxes
superiors a 120 km/h i els tornados) i caigudes de
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cossos siderals i aeròlits.
b) Els ocasionats violentament com a conseqüència

de terrorisme, rebel·lió, sedició, motí i tumult
popular.

c) Fets o actuacions de les forces armades o de les
forces i cossos de seguretat en temps de pau. Els
fenòmens atmosfèrics i sísmics, les erupcions
volcàniques i la caiguda de cossos siderals es
certificaran, a instància del Consorci de
Compensació d´Assegurances, amb informes
expedits per l´Agència Estatal de Meteorologia
(AEMET), l´Institut Geogràfic Nacional i els altres
organismes públics competents en la matèria. En
els casos d´esdeveniments de caràcter polític o
social, així com en el cas de danys produïts per fets
o actuacions de les forces armades o de les forces o
cossos de seguretat en temps de pau, el Consorci de
Compensació d´Assegurances podrà demanar
informació sobre els fets esdevinguts als òrgans
jurisdiccionals i administratius competents.

2. Riscos exclosos
a) Els que no donin lloc a una indemnització segons la

Llei de Contracte d'Assegurança.
b) Els que es produeixin a persones assegurades per

contracte d'assegurança diferent d'aquells en què
és obligatori el recàrrec a favor del Consorci de
Compensació d'Assegurances.

c) Els produïts per conflictes armats, encara que no
hagi precedit declaració oficial de guerra.

d) Els derivats de l´energia nuclear, sense perjudici
del que s´estableix en la Llei 12/2011, de 27 de
maig, sobre responsabilitat civil per danys nuclears
o produïts per materials radioactius.

e) Els produïts per fenòmens de la naturalesa
diferents als que s´indiquen en l´apartat 1. a)
anterior i, en particular, els produïts per l´elevació
del nivell freàtic, el moviment de vessants, el
lliscament o l´assentament de terrenys, el
despreniment de roques i fenòmens similars,
excepte que fossin ocasionats manifestament per
l´acció de l´aigua de pluja que, a la vegada,
hagués provocat a la zona una situació
d´inundació extraordinària i es produïssin amb
caràcter simultani a aquesta inundació.

f) Els causats per actuacions tumultuàries produïdes
durant reunions i manifestacions dutes a terme de
conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica
9/1983, de 15 de juliol, reguladora del dret de
reunió, així com durant el transcurs de vagues
legals, excepte que les actuacions esmentades
poguessin ser qualificades com a esdeveniments
extraordinaris dels que s´indiquen en l'apartat 1.b)
anterior.

g) Els causats per mala fe de l'assegurat.
h) Els corresponents a sinistres produïts abans del

pagament de la primera prima o quan, de
conformitat amb el que s´estableix en la llei de

contracte d´assegurances, la cobertura del
Consorci de Compensació d´Assegurances estigui
suspesa o l´assegurança quedi extingida per falta
de pagament de les primes.

i) Els sinistres que, per la seva magnitud i gravetat,
siguin qualificats pel Govern de la Nació com a
"catàstrofe o calamitat nacional".

3. Extensió de la cobertura
La cobertura dels riscos extraordinaris afectarà les
mateixes persones i sumes assegurades que s´hagin
establert en les pòlisses d´assegurances a efectes de
la cobertura dels riscos ordinaris.

En les pòlisses d´assegurança de vida que, d´acord
amb el que es preveu en el contracte i de conformitat
amb la normativa reguladora de les assegurances
privades, generin provisió matemàtica, la cobertura
del Consorci de Compensació d´Assegurances es
referirà al capital en risc per a cada assegurat; és a
dir, a la diferència entre la suma assegurada i la
provisió matemàtica que l´entitat asseguradora que
l´hagués emès hagi de tenir constituïda. L´import
corresponent a aquesta provisió matemàtica el
satisfarà l´entitat asseguradora esmentada.

II. Comunicació de danys al Consorci de
Compensació d´Assegurances

La sol·licitud d´indemnització de danys, la cobertura
dels quals correspongui al Consorci de Compensació
d´Assegurances, es farà mitjançant una comunicació
a aquest per part del prenedor de l´assegurança,
l´assegurat o el beneficiari de la pòlissa o de qui actuï
pel compte i en nom dels anteriors, o per l´entitat
asseguradora o el mediador d´assegurances amb la
intervenció del qual s´hagués gestionat
l´assegurança.
La comunicació dels danys i l´obtenció de qualsevol
informació relativa al procediment i l´estat de
tramitació dels sinistres es podrà dur a terme:
- Mitjançant una trucada al Centre d´atenció
telefònica del Consorci de Compensació
d´Assegurances (900 222 665 o 952 367 042).
- A través de la pàgina web del Consorci de
Compensació d´Assegurances
(www.consorseguros.es).
Valoració dels danys: la valoració dels danys que
resultin indemnitzables d´acord amb la legislació
d´assegurances i el contingut de la pòlissa
d´assegurances la farà el Consorci de Compensació
d´Assegurances, sense que aquest quedi vinculat per
les valoracions que, si escau, hagués fet l´entitat
asseguradora que cobrís els riscos ordinaris.
Abonament de la indemnització: el Consorci de
Compensació d´Assegurances farà el pagament de la
indemnització al beneficiari de l´assegurança
mitjançant transferència bancària.
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CAPÍTOL III

Sinistres

Art. 6. SINISTRES I INDEMNITZACIONS
A) Documentació que s'ha de presentar en cas de
Sinistre:

El Prenedor de l'Assegurança, l'Assegurat o el Beneficiari
hauran de presentar a l'Assegurador la documentació
relacionada a continuació, d'acord amb la prestació que
correspongui:

- En cas de Mort per accident:
a) Certificat literal de defunció, emès pel Registre
Civil.
b) Certificat del metge que hagi assistit a
l'Assegurat, indicant l'accident que li va causar la
defunció o, en el seu cas, testimoni de les Diligències
Judicials completes i informe de l'autòpsia, si s'ha
practicat, o altres documents que acreditin la
defunció per causa accidental.
c) Justificant d'Ingrés de la liquidació de l'Impost de
Successions, o declaració d'exempció d'aquest
impost, degudament emplenat per l'Administració
tributària competent.
d) Si hi ha cap designació expressa de Beneficiari, i a
més del document que n'acrediti la personalitat,
certificat del Registre d'Actes d'Últimes Voluntats i
còpia de l'últim Testament. Si no hi ha cap
designació expressa, certificat del Registre d'Últimes
Voluntats i còpia de l'últim Testament i, en cas de no
existir, Declaració d'Hereus o Acta de Notorietat.

-En cas de Mort per infart:
La mateixa documentació indicada a l'apartat anterior,
a més de l'acreditació que la defunció s'ha produït com
a conseqüència d'un infart de miocardi.

-Comú a tots els casos de Mort de l'assegurat:
A petició dels Beneficiaris, l'Assegurador realitzarà un
pagament anticipat per l'import corresponent a
l'Impost sobre Successions que correspongués abonar
exclusivament relatiu a l'assegurança contractada.
Per realitzar aquest avançament, serà necessari que
l'Assegurador hagi acceptat el sinistre i rebut la
documentació necessària per a aquesta acceptació, així
com justificació de la Delegació d'Hisenda en què consti
l'import que s'ha de satisfer en concepte de l'Impost
esmentat.
L'import abonat es reduirà de la posterior
indemnització.

-En cas d'Incapacitat Permanent segons Barem (inclosa
la Progressiva):

a) Certificat mèdic, indicant el motiu de la lesió,
causa, inici, naturalesa i conseqüència, amb
expressió de les seqüeles resultants.
A la vista d'aquesta documentació, l'Assegurador
notificarà la quantia de la indemnització que estima
procedent, d'acord amb l'esmentat Barem. En cas de
desacord, les dues parts se sotmetran a la decisió de
pèrits mèdics nomenats un per cada part, amb
l'acceptació escrita dels pèrits. Si una de les parts no

hagués fet la designació, estarà obligada a
realitzar-la en els vuit dies següents a la data en què
sigui requerida per l'altra part i, si no ho fa,
s'entendrà que accepta expressament el dictamen
del Pèrit designat.
Si els Pèrits arriben a un acord, ho faran constar en
acta conjunta en què especificaran les causes del
sinistre i el grau que correspon segons el Barem. En
cas de desacord, les dues parts nomenaran un tercer
Pèrit i, si no estigués d'acord amb el seu
nomenament, es realitzarà a través del Jutge de
Primera Instància del domicili de l'assegurat, segons
el procediment establert a la Llei d'Enjudiciament
Civil, havent d'emetre el seu dictamen en el termini
màxim de trenta dies des del seu nomenament.
El dictamen final resultant serà vinculant per a
ambdues parts, tret en cas d'impugnació de
l'assegurat en cent vuitanta dies o de l'Assegurador
en trenta dies. Cada part satisfarà els honoraris del
seu Pèrit Mèdic. Les del tercer i la resta de despeses
ocasionades, seran pagades a parts iguals entre
l'Assegurat i l'Assegurador.
b) Si escau, carta de pagament o exempció de
l'impost que correspongui, degudament emplenat
per la Delegació d'Hisenda.

-En cas d'Incapacitat Permanent Total, Absoluta o Gran
Invalidesa:

a) Certificat mèdic, indicant el motiu de la lesió,
causa, inici, naturalesa i conseqüències.
b) Resolució ferma de l'Autoritat Laboral competent
en què s'expressi el grau d'Incapacitat Permanent
reconegut a l'assegurat.
c) Si escau, carta de pagament o exempció de
l'impost que correspongui, degudament emplenat
per Hisenda.

-En cas d'Assistència Sanitària:
a) Justificant i factures originals de les despeses
produïdes.
b) Comunicat de primera assistència mèdica i/o
ingrés hospitalari.
c) Certificat mèdic especificant motiu, causa i
conseqüències de l'accident.

-En cas d'Invalidesa Temporal:
a) Certificat mèdic especificant motiu, causa i
conseqüències de l'accident.
b) Comunicat de Baixa i Alta mèdica o, en cas de no
estar inscrit al Règim de la Seguretat Social, certificat
del metge que l'atengui.

-En cas d'Hospitalització i Convalescència:
a) Certificat mèdic especificant motiu, causa i
conseqüències de l'accident.
b) Comunicat de Baixa i Alta hospitalàries.

-En tots els supòsits:
Declaració de l'Assegurat o Beneficiari explicant
l'accident: data, motiu, causa i conseqüències.
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B) PAGAMENT DE LA INDEMNITZACIÓ:

La indemnització serà pagada per l'Assegurador al
terme de les investigacions per establir l'existència del
sinistre i, si s'escau, el grau d'incapacitat resultant. Un
cop rebuts els documents anteriorment indicats,
l'Assegurador abonarà o consignarà l'import de la
prestació garantida en el termini de cinc dies en cas de
Mort o Incapacitat Permanent.
En tot cas, dins els quaranta dies següents a la recepció
de la declaració del sinistre, l'Assegurador abonarà
l'import mínim del que pogués deure segons les

circumstàncies conegudes per ell.
Si en el termini de tres mesos des de l'esdeveniment del
sinistre l'Assegurador no hagués abonat la
indemnització o procedit al pagament de l'import
mínim del que pogués deure, dins els quaranta dies
anteriorment estipulats per causa no justificada o que li
fos imputable, la indemnització s'incrementarà en un
interès anual igual al de l'interès del diner, vigent en el
moment de la meritació, i incrementat en un 50 per
cent. A partir dels dos anys d'esdeveniment del sinistre,
aquest interès no serà inferior al 20 per cent.
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CAPÍTOL IV

Administració de la pòlissa

Art. 7. PAGAMENT DE LA PRIMA DE
L'ASSEGURANÇA
El Prenedor de l'Assegurança o l'Assegurat, si s'escau,
està obligat al pagament de la primera prima o de la
prima única en el moment de la perfecció del contracte.
Les successives primes s'hauran de fer efectives en els
seus corresponents venciments.

Si a les Condicions Particulars no es determina cap lloc
per al pagament de la prima, s'entendrà s'ha de fer en el
domicili del Prenedor de l'Assegurança o de l'Assegurat,
si s'escau.

Si es pactés la domiciliació bancària dels rebuts de
prima a les Condicions Particulars, l'obligat al pagament
de la prima lliurarà a l'Assegurador carta dirigida a
l'establiment bancari o Caixa d'Estalvis, donant l'ordre
oportuna a l'efecte.

Si per culpa del Prenedor o de l'Assegurat, en el seu
cas, la primera prima no ha estat pagada, o la prima
única no s'ha pagat en el venciment, l'Assegurador té
dret a resoldre el contracte o a exigir el pagament de
la prima deguda en via executiva amb base a la
pòlissa. En tot cas, i tret que hi hagi un pacte en
contrari a les Condicions Particulars, si la prima no ha
estat pagada abans que es produeixi el sinistre
l'Assegurador quedarà alliberat de la seva obligació.

En cas de falta de pagament d'una de les primes
següents a la primera, la cobertura de l'Assegurador,
queda suspesa un mes després del dia del seu
venciment. Si l'Assegurador no reclama el pagament
dins els sis mesos següents al venciment de la prima,
s'entendrà que el contracte queda extingit. En qualsevol
cas, l'Assegurador, quan el contracte estigui en suspens,
només podrà exigir el pagament de la prima del
període en curs.

Si el contracte no s'hagués resolt o extingit conforme als
paràgrafs anteriors, la cobertura torna a tenir efecte a
les vint-i-quatre hores del dia en què el Prenedor o
l'Assegurat, si s'escau, va pagar la prima.

Art. 8. DETERMINACIÓ DE LA PRIMA
A les Condicions Particulars s'indicarà expressament
l'import de les primes d'assegurança o constaran els
procediments de càlcul per a la seva determinació.

En aquest últim cas, es fixarà una prima provisional, que
tindrà el caràcter de mínima i serà exigible a l'inici de
cada període d'assegurança.

A cada venciment de la pòlissa es procedirà a
l'actualització de les primes i se'ls incorporaran els
ajustos necessaris per garantir la suficiència de les
tarifes. Així mateix, també s'aplicaran els ajustos
necessaris per construir les provisions tècniques que
s'adaptin al que disposa la normativa vigent sobre
ordenació i supervisió de les assegurances privades.

Art. 9. PRIMES REGULARITZABLES
En el supòsit que per al càlcul de la prima s'haguessin
adoptat elements o magnituds susceptibles de variació,
s'indicarà a la pòlissa la periodicitat amb què s'haurà de
reajustar la prima. En el supòsit que no s'indiqués,
s'entendrà haurà de reajustar-se al final de cada període
d'assegurança.
1. El Prenedor de l'Assegurança o l'Assegurat, en el

termini de trenta dies des del terme de cada període
de regularització, haurà de facilitar a l'Assegurador
les dades i documents necessaris per procedir a la
regularització de la prima.

2. La prima resultant de la regularització no podrà ser
inferior a la prima neta mínima establerta a les
Condicions Particulars de la pòlissa.

3. L'Assegurador tindrà, en qualsevol moment, el dret
de practicar inspeccions per a la verificació i
esbrinament de les dades referents als elements i
magnituds sobre els que la prima estigui calculada.
El Prenedor de l'Assegurança o l'Assegurat hauran de
facilitar a l'Assegurador totes les informacions,
aclariments i proves necessàries per al coneixement
i la comprovació de les dades referides.

4. Si es produeix un sinistre, havent-se incomplert el
deure de l'article 10.4 per omissió o inexactitud de la
declaració del Prenedor o l'Assegurat, s'aplicaran les
següents regles:
a) Mala fe del Prenedor o de l'Assegurat,

l'Assegurador quedarà alliberat de la seva
prestació.

b) Quan la inexactitud o omissió sigui motivada per
qualsevol altra causa, la prestació es reduirà
proporcionalment a la diferència entre l'import
de la prima calculada i la prima que realment
s'hagués hagut d'aplicar en funció de les
magnituds que serveixen de base per al seu
càlcul.
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CAPÍTOL V

Qüestions fonamentals de caràcter general

Art. 10. REFERÈNCIES A LA LLEI DE
CONTRACTE D'ASSEGURANÇA
Aquestes Condicions Generals del contracte
d'assegurança tenen, al final de cada apartat, la
referència als preceptes de la Llei aplicables al seu
contingut, per tal que la seva consulta pugui ser feta, si
es desitja, amb la màxima precisió i facilitat.

Aquestes Condicions Generals pretenen ser una guia
que faciliti el coneixement de les qüestions
fonamentals que afecten el Contracte d'Assegurança.
CONSULTA DE LA LLEI: Art. 1r, 2n i 3r

10. 1. Persones que intervenen en el
contracte d'assegurança
1. El Prenedor de l'Assegurança, que dóna resposta al

Qüestionari d'assegurança per tal que pugui
elaborar la pòlissa, subscriu el contracte i paga les
primes.

2. L'Assegurat, que té un interès econòmic en
l'objecte de l'assegurança i és el titular dels drets
derivats del contracte.

3. L'Assegurador, Allianz, Compañía de Seguros y
Reaseguros, S.A. que garanteix la realització de les
prestacions previstes en cas de sinistre. En
endavant, s'anomenarà també "la Companyia".

4. Els Coasseguradors, Asseguradors que, juntament
amb la Companyia, assumeixen
mancomunadament el contracte, sense solidaritat
entre ells davant l'Assegurat o tercers. Es llisten a la
pòlissa, establint-se la seva participació
percentual a les garanties i primes.

5. El Creditor, titular d'un dret de penyora o d'un
crèdit privilegiat sobre els béns assegurats, per raó
de pagament ajornat, préstec o lísing, sense el
consentiment del qual no es pot pagar la
indemnització

6. L'Òrgan de Control, que és la Direcció General
d'Assegurances del Ministeri d'Economia i
Hisenda, que supervisa l'activitat  en virtud de la
competència que correspon al Regne d'Espanya,
Estat membre de l'Espai Econòmic Europeu.

CONSULTA DE LA LLEI: Art. 1r, 7è, 40è a 42è, 84è a
88è i 100è.

10. 2. Documentació i formalització del
contracte d'assegurança
A) L'Assegurador confecciona la pòlissa d'acord amb
les respostes del Qüestionari donades pel Prenedor de
l'Assegurança i aplica les condicions i tarifes basant-se
en les declaracions fetes per ell, i per tant les respostes
del Prenedor de l'Assegurança tenen una importància
fonamental per al bon fi del contracte.

B) La pòlissa reuneix, en un sol document, les 
Condicions Particulars del Contracte d'Assegurança,
que fixen les dades pròpies i individuals del contracte,
en determinen l'objectiu i l'abast,  i recullen les 
clàusules que, per voluntat de les parts, regulen el
funcionament de la cobertura dins el que permet la
Llei; així com les Condicions Generals del Contracte
d'Assegurança que descriuen els drets i els deures de
les parts relatius al naixement, la vigència i l'extinció
del contracte.
A més hi pot haver  Suplements, que són 
modificacions o aclariments fets d'acord amb el
Prenedor de l'Assegurança, i que canvien les
condicions inicials tantes vegades com calgui.

C) El Prenedor ha de llegir i comprovar atentament els
termes i condicions de la seva pòlissa i, si s'escau,
demanar en el termini d'un mes la rectificació dels
possibles errors. Si no ho fa, s'haurà d'ajustar al que
disposa la pòlissa.

D) Si la pòlissa és conforme, el Prenedor de
l'Assegurança ha de firmar-la i fer que la firmi també
l'Assegurat, si és una altra persona.

E) El Prenedor de l'Assegurança ha de pagar la
primera prima.

F) Només si s'han complert els requisits de firma de la
pòlissa i pagament de la prima el contracte estarà
degudament formalitzat i en vigor i els sinistres que
es produeixin a partir d'aquell moment tindran
cobertura.

CONSULTA DE LA LLEI: Art. 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è, 8è,
14è i 15è.

10. 3. Durada del contracte d'assegurança
A) La durada del contracte es fixa des de les 00:00
hores del dia de l'inici del període de cobertura, fins a
les vint-i-quatre hores del dia de la seva finalització.

B) Cada any, tret de casos especials, la pòlissa venç i es
renova de forma automàtica.

C) Per tal que l'assegurança continuï vigent, el
Prenedor de l'Assegurança ha de pagar la prima
corresponent a la següent anualitat . Té per fer-ho un
termini de gràcia d'un mes, transcorregut el qual, si el
pagament no s'ha efectuat, la cobertura de
l'Assegurador queda en suspens, no fent-se càrrec
dels sinistres que poguessin succeir a partir d'aquell
moment.

D) Quan el Prenedor de l'Assegurança o l'Assegurador
no desitgin que la pòlissa es renovi al seu venciment
anual han d'avisar-se mútuament amb un mínim de
dos mesos d'antelació.

E) Casos que poden originar que una de les parts
decideixi rescindir el contracte abans del venciment:
quan es produeixi un agreujament del risc, quan hi
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hagi hagut reserva o inexactitud en les declaracions
del Prenedor de l'Assegurança o quan es produeixi
una variació en la situació jurídica del Prenedor de
l'Assegurança o de l'Assegurat (com pot ser, per
exemple, la suspensió de pagaments).
Si és l'Assegurador qui rescindeix, prorroga quinze
dies la cobertura per tal que el Prenedor de
l'Assegurança tingui temps de subscriure una altra
pòlissa i li retorni la part de prima proporcionalment
no consumida.
L'Assegurat podrà fer-ho amb efecte immediat, sense
recuperació de la part proporcional de prima.

F) Igualment succeeix quan els béns assegurats siguin
venuts o transmesos a altres persones.
S'ha de notar especialment que el nou comprador o
posseïdor no se subroga en els drets de l'antic
Assegurat en les pòlisses nominatives que emparen
riscos no obligatoris, com és el cas d'aquesta pòlissa.
Només prèvia petició del comprador i posterior
acceptació expressa per part de l'Assegurador,
l'assegurança continuarà en vigor per al comprador,
que seria aleshores el nou Assegurat.

CONSULTA DE LA LLEI: Art. 8è, 10è, 12è, 14è, 15è,
22è, 34è, 35è, 36è i 37è.

10. 4. Modificació del contracte
d'assegurança
A) Qualsevol modificació que es produeixi en el
contingut de les respostes que, abans de la
contractació de la pòlissa va fer el Prenedor de
l'Assegurança en el Qüestionari, ha de ser comunicada
a l'Assegurador com més aviat millor, per si és
necessari adaptar la pòlissa a la nova situació.

B) Així, els agreujaments o disminucions del risc, el
canvi en la titularitat dels béns assegurats o qualsevol
modificació de la seva situació jurídica (com pot ser,
per exemple, la constitució d'una hipoteca) han de ser
comunicades pel Prenedor de l'Assegurança,
normalment en el termini de 15 dies, tret en els casos
d'agreujament del risc, en què la comunicació ha de
ser immediata.

C) La resposta de l'Assegurador ha de fer-se,
generalment, en el mateix termini de 15 dies, tret
quan es tracta d'agreujament del risc, cas en què
disposa de dos mesos per proposar la modificació del
contracte, sempre que, naturalment, l'Assegurador no
faci ús prèviament de les facultats de rescissió
assenyalades a l'Apartat anterior.

D) Quan es produeix una disminució del risc, el
Prenedor de l'Assegurançaté dret, a partir de la
pròxima anualitat, a la corresponent disminució de
prima.

CONSULTA DE LA LLEI: Art. 11è, 12è, 13è, 32è, 34è,
37è i 40è.

10. 5. Actuació en cas de sinistre
A) Abans de tot, en cas de sinistre, el Prenedor de
l'Assegurança i l'Assegurat han de posar tots els

mitjans al seu abast per minorar les conseqüències
del sinistre, cooperant en el salvament de persones i
béns.

B) El Prenedor de l'Assegurança, l'Assegurat o el
Beneficiari han de comunicar  a l'Assegurador, també
per telèfon o correu electrònic, l'esdeveniment del
sinistre, les seves circumstàncies i conseqüències
immediatament i, com a màxim, en el termini de  set
dies.

C) Immediatament, l'Assegurador procurarà posar-se
d'acord amb l'Assegurat o el Beneficiari per fixar
l'import de la indemnització o realitzar la prestació.

D) Si les característiques del sinistre ho requereixen,
l'Assegurador designarà Pèrit. L'Assegurat pot, si ho
desitja, nomenar el seu. Quan una part no nomeni cap
Pèrit, acceptarà el dictamen del Pèrit nomenat per
l'altra part.

E) Els desacords entre Pèrits se solucionaran mitjançant
el nomenament d'un tercer Pèrit, que decidirà la
qüestió.

F) El dictamen dels Pèrits serà vinculant per a les parts,
excepte en cas d'impugnació judicial feta per una
d'elles.

G) Quan el dictamen dels Pèrits no sigui impugnat 
judicialment, l'Assegurador abonarà la indemnització
en el termini de cinc dies.

H) Per no perjudicar els interessos de l'Assegurat o del
Beneficiari, si el peritatge i els tràmits s'allarguessin,
als quaranta dies de la comunicació del sinistre
l'Assegurador farà un pagament provisional, a
compte de la indemnització definitiva.

El pagament provisional equivaldrà a la
indemnització que, com a mínim, pugui deure
raonablement, a la vista de les circumstàncies que
conegui en aquell moment.

I) Un cop pagada la indemnització, en moltes ocasions
l'Assegurador podrà reclamar a tercers que siguin
responsables del dany. L'Assegurat ha de
salvaguardar aquest dret de l'Assegurador.

CONSULTA DE LA LLEI: Art. 16è, 17è, 18è, 19è, 32è,
38è, 39è, 43è, 82è i 104è.

10. 6. Altres qüestions d'interès
A) Principi de bona fe.

La Llei preveu diverses situacions que, quan es
produeixen, van en contra de l'interès del propi
Assegurat, ja que estan sancionades amb la nul·litat o
ineficàcia del contracte, o amb conseqüències com la
seva impugnació, l'exempció de l'obligació
d'indemnització i fins i tot la reclamació de danys i
perjudicis per part de l'Assegurador.

En general, aquestes situacions es produeixen quan el
Prenedor de l'Assegurança, l'Assegurat o el
Beneficiari actuen amb dol o mala fe o amb culpa
greu; quan el Prenedor de l'Assegurança realitza
declaracions incorrectes; quan s'oculten dades; quan
no es coopera en les tasques de salvament i, en
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resum, quan no es respecta el principi de bona fe que
sustenta el contracte d'assegurança

B) Comunicacions entre les parts.
Totes les comunicacions han de fer-se per escrit,
mitjançant el telèfon o per correu electrònic.
Quan el Prenedor de l'Assegurança, l'Assegurat, el
Beneficiari o el Creditor es dirigeixin a l'Assegurador,
poden fer-ho al seu domicili social, al de les seves
sucursals. Aquestes comunicacions poden fer-les
directament a l'Assegurador o bé a través d'un
Corredor d'Assegurances que faci de mitjancer en el
contracte.
L'Assegurador es dirigirà a l'últim domicili que conegui
del Prenedor de l'Assegurança, de l'Assegurat, del
Beneficiari o del Creditor.

C) Prescripció d'accions.
Les accions per exigir drets derivats del contracte
prescriuen als cinc anys.

D) Consultes i aclariments sobre incidències:

Les consultes i els aclariments que es puguin plantejar al
llarg de la vida de la pòlissa sobre la seva emissió,
administració, tramitació dels sinistres o rescissió del
contracte es duran a terme, de forma verbal o escrita,
segons triï el Prenedor de l'assegurança o l'Assegurat, a
través de:
1. El Mediador d'Assegurances, FERRER & OJEDA

ASOCIADOS COR.SEG. S.L.  telèfon 932805959, 
e-mail ferrer.ojeda@allianzmed.es , o adreça postal
TAMARIT 155 159 , 08015 BARCELONA .

2. El Centre d'Atenció Telefònica de la Companyia 902
300 186, de 8'15 a 19 hores, excepte juliol i agost,
fins a les 18 hores, de dilluns a divendres laborables o
a través de la seva web www.allianz.es.
Línia per a Reclamacions: 900 225 468

E) Departament de Defensa del Client:

Si té cap queixa o reclamació relativa als seus drets i
interessos legalment reconeguts, pot dirigir-se a la
companyia, de conformitat amb l'Ordre ECO 734/2004,
d'11 de març, dels departaments i serveis d'atenció al

client i el defensor del client de les entitats financeres, a
través de les següents vies: Carrer Tarragona, 109,
08014 Barcelona - Apartat de correus núm. 38, 08080
de Barcelona - Correu electrònic: ddc@allianz.es -
www.allianz.es - Fax 93 228 85 53, així com a qualsevol
oficina de la Companyia oberta al públic.
De conformitat amb les normes de funcionament
previstes al Reglament que es troba a la seva disposició
tant a la nostra pàgina web com a les oficines de la
companyia obertes al públic, la queixa o reclamació
serà resolta en un termini màxim de dos mesos
comptats a partir de la data en què es presenti davant
del Departament De Defensa del Client. La decisió final
adoptada li serà degudament notificada en el termini
de deu dies naturals comptats a partir de la seva data
d'emissió.
Denegada l'admissió de la queixa o reclamació,
desestimada la seva petició, totalment o parcial, o
transcorregut el termini de dos mesos des de la data de
la seva presentació al Departament de Defensa del
Client sense que s'hagi resolt, podrà presentar la seva
queixa o reclamació al Servei de Reclamacions de la
Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions al
Paseo de la Castellana número 44, 28046. Madrid.

F) Litigis sobre el contracte:

Serà Jutge competent per al coneixement de les accions
derivades del contracte d'assegurança el del domicili de
l'Assegurat d'acord amb l'Art. 24 de la Llei de Contracte
d'Assegurances.

G) Restricció per sancions econòmiques
internacionals:

Aquesta pòlissa no atorga cap cobertura ni prestació per
a cap negoci o activitat, en la mesura que aquesta
cobertura, prestació, negoci o activitat, incloses les
subjacents, infringeixin alguna llei o regulació de les
Nacions Unides o de la Unió Europea relativa a sancions
econòmiques, així com qualsevol altra normativa
relativa a sancions econòmiques o comercials que sigui
d'aplicació.



Pòlissa  044521727 00015 Pàgina  20  de  24

Original per al Prenedor de l'Assegurança

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.

Finalitat Contractació, manteniment, desenvolupament i control de l'assegurança.

Legitimació Execució d'un contracte.

Destinataris Cessió a tercers col·laboradors de la companyia i fitxers comuns del sector assegurador.
Transferències internacionals intragrup.

Drets Accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades; limitació o oposició al seu tractament,
d'acord amb les indicacions que conté la informació addicional.

Procedència L'interessat a través del mediador d'assegurances.

Informació
addicional

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina
web: https://www.allianz.es/privacidad-seguridad

El contractant ha consentit expressament l'ús de les seves dades personals de salut necessàries per a la contractació
de l'assegurança, i addicionalment consent per a:

. Finalitats publicitàries i de prospecció comercial.
SI

. Cessió a les altres entitats del GRUP Allianz a Espanya (que es poden consultar a www.allianz.es), per informar-lo,
per qualsevol mitjà, sobre les oportunitats de contractació d'assegurances i serveis financers o relacionats amb
aquests i que puguin ser del seu interès.
NO

. Presa de decisions automatitzades per a l'elaboració d'un "perfil comercial" basant-se en la informació facilitada.
NO

CLÀUSULA FINAL

El prenedor o l'assegurat de l'assegurança reconeix
haver rebut, llegit i comprovat aquesta pòlissa de
contracte d'assegurança de Allianz Accidents
Col·lectiu, que consta de 20 pàgines i n'accepta les
condicions, tant les que delimiten i defineixen el risc,
com les que fixen les prestacions assegurades i, així
mateix, declara expressament que coneix i accepta
les exclusions i les limitacions de la cobertura i les
considera ressaltades convenientment, així com,
especialment, les condicions de tractament de les
seves dades de caràcter personal en fitxers
automatitzats. Així mateix, el prenedor de
l'assegurança declara haver respost de bona fe a les
preguntes que permeten que la companyia faci la
valoració del risc i presentar-li una oferta que s'ajusti
a les seves exigències i necessitats, de manera que,
després d'analitzar la informació amb caràcter previ a
la contractació, el prenedor sol·licita que s'emeti la
pòlissa per, seguidament, acceptar-la i pagar-ne la
prima.

Igualment, el prenedor de l'assegurança declara que
les dades que ha subministrat són certes, que no ha
ocultat ni omès circumstàncies que puguin influir en
l'acceptació del risc, del qual assumeix la
responsabilitat íntegrament a l'efecte del que preveu
l'article 10 de la Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de
contracte d'assegurança. De la mateixa manera, es
compromet a comunicar a l'assegurador, tan aviat
com sigui possible, qualsevol altra circumstància que
pugui afectar el risc assegurat.

Aquest producte està subjecte a la Llei de

compliment tributari de comptes estrangers
(FATCA), subscrita entre els EUA i Espanya, i al Reial
decret 1021/2015, mitjançant el qual s'estableix
l'obligació d'identificar la residència fiscal de les
persones que tinguin la titularitat o el control de
determinats comptes financers i d'informar sobre
aquests en l'àmbit de l'assistència mútua (CRS). En la
seva virtut, les dades personals a partir de les quals es
pugui verificar si el prenedor, l'assegurat o el
beneficiari de la pòlissa són o no una persona o una
entitat dels Estats Units o resident fiscal a l'estranger,
es facilitaran a l'Agència Tributària espanyola.

Finalment, el prenedor d'assegurances declara haver
rebut la informació prèvia a la contractació de la
pòlissa relativa a la protecció a l'assegurat estipulada
als capítols VII i VI de la Llei 25/2015, de 14 de juliol,
d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats
asseguradores i reasseguradores i del Reial decret
1060/2015, de 20 de novembre, mitjançant el qual
s'aprova el Reglament de la Llei d'ordenació,
supervisió i solvència de les entitats asseguradores i
reasseguradores, respectivament, així com la
informació prevista al capítol VI de la normativa de
distribució d'assegurances i reassegurances.

Les dues parts consideren el text d'aquest contracte
com un tot indivisible, així com que les condicions
generals, les condicions particulars i els suplements o
apèndixs que s'emetin constitueixen la pòlissa, de
manera que no tenen validesa ni efecte per separat, i
atorguen, d'aquesta manera, el seu consentiment ple
en BARCELONA 22 juliol 2019.

Rebuda la meva còpia i acceptat el
contracte en tots el seus termes i condicions,

El Prenedor
UNIVERSITAT DE BARCELONA

Acceptem el contracte en tots
els seus termes i condicions,

Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros,
S.A.
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Contigo de la A a la Z

Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
Cl.Ramírez de Arellano 35 - 28043 Madrid - www.allianz.es
NIF  A-28007748

Allianz Compañía de Seguros
y Reaseguros,S.A.

Atenció al Client

Tel.   902 300 186

www.allianz.es/eCliente

El seu mediador d'assegurances a Allianz

FERRER & OJEDA ASOCIADOS COR.SEG. S.L.

Corredor d'Assegurances.  Núm. DGS  J0812

TAMARIT 155 159
08015 BARCELONA
Tel: 932805959

ferrer.ojeda@allianzmed.es
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