Assegurança d’Accidents

Document d’informació sobre el producte d’assegurança
ENTITAT ASSEGURADORA: LIBERTY SEGUROS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS,
SA, A ESPANYA (Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions C-0467)
Producte: Liberty Accidents
Aquest document proporciona un resum de la informació relativa al nostre producte. La informació precontractual se li lliura
juntament amb el projecte i la informació contractual completa se li facilita en el contracte d’assegurança.

En què consisteix aquest tipus d’assegurança?
De conformitat amb les condicions pactades a la pòlissa, Liberty Seguros ha d’indemnitzar l’assegurat o el beneficiari amb els capitals
corresponents, si l’assegurat pateix un accident cobert. Es considera accident la lesió corporal derivada d’una causa violenta, sobtada,
externa i aliena a la intencionalitat de l’assegurat.

Mort per accident.
Cobertures opcionals:
Mort per accident - renda mensual.
Mort per accident de circulació addicional al capital
de mort per accident.
Mort de l’assegurat i el seu cònjuge en el mateix
accident.
Invalidesa permanent per accident segons taula de
valoració.
Invalidesa permanent absoluta per accident - renda
mensual.
Invalidesa permanent per accident de circulació
addicional al capital d’invalidesa permanent per
accident.
Gran invalidesa per accident addicional al capital
d’invalidesa permanent per accident.
Invalidesa permanent absoluta per accident despeses de condicionament de l’habitatge i/o del
vehicle.
Mort per infart de miocardi.
Invalidesa permanent absoluta per infart de miocardi.
Invalidesa temporal per accident - indemnització
diària.
Despeses d’assistència sanitària per accident.
Hospitalització per accident - indemnització diària.
Assistència en viatge i domiciliària.
Sinistres de caràcter catastròfic i de terrorisme,
emparats pel Consorci de Compensació
d’Assegurances.
Sumes assegurades: segons el que estableixen les
condicions particulars del contracte, excepte aquelles
garanties que tinguin establert un capital determinat
o en què sigui aplicable una taula de valoració.

Què no està assegurat?
Els fets que no tinguin la consideració d’accidents.
Els accidents que es derivin d’actes tipificats com a
delicte o temptativa de delicte, en què l’assegurat
participi activament. El suïcidi i les temptatives de
suïcidi.
Els accidents patits per l’assegurat en una situació
d’alienació mental, embriaguesa etílica o sota
la influència de drogues, substàncies tòxiques o
estupefaents, sempre que qualsevol d’aquestes
circumstàncies sigui la causa determinant de
l’accident.
Les congestions, les insolacions, les congelacions
i altres efectes de la temperatura, excepte si
l’assegurat hi està exposat a conseqüència d’un
accident cobert per la pòlissa.
Els enverinaments i les intoxicacions a causa de la
ingestió d’aliments.
Les malalties que no siguin una conseqüència
directa d’un accident. Totes les conseqüències
derivades d’angines de pit, cardiopaties i infarts
de miocardi, llevat que es contractin les garanties
de mort o invalidesa permanent per infart de
miocardi.
Les conseqüències derivades d’«accident vascular
cerebral» (AVC).
Patologies musculoesquelètiques que estiguin
originades per una malaltia o un procés crònic o
degeneratiu.
Lesions i malalties que siguin conseqüència
d’intervencions quirúrgiques, tractaments mèdics
o cures no motivats per un accident cobert per la
pòlissa.
Els accidents a causa de guerra, motí, invasió,
hostilitats militars tant si hi ha declaració oficial
com si no, guerra civil, revolució o insurrecció.
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Què s’assegura?

Què no està assegurat?
Els accidents causats directament o indirectament per reacció o radiació nuclear, per la contaminació radioactiva i per
la resta de manifestacions de l’energia nuclear.
Els accidents que resultin de la pràctica professional de qualsevol esport i els que resultin de la pràctica d’activitats i
esports de risc.
Els accidents que es produeixin viatjant com a membre de la tripulació aèria, així com durant la realització de tasques
de fotografia aèria, fumigació o altres de similars.

Hi ha restriccions pel que fa a la cobertura?
Es pot conctractar la cobertura amb les opcions de 24 hores, risc profesional, risc extraprofessional i risc de circulació.
Es pot contractar la cobertura d’invalidesa temporal per accident - indemnització diària amb el número de dies a càrrec
de l’assegurat que es pactin al contracte.
La defunció o la invalidesa permanent estan coberts si es produeixen durant els dos anys següents a l’accident.
Les garanties que consisteixen en una renda mensual tenen la durada pactada al contracte.
Les despeses d’assistència sanitària i hospitalització per accident estan cobertes un any com a màxim.

On em cobreix?
A qualsevol lloc del món, excepte en el cas de la garantia d’assistència domiciliària, que només cobreix en territori
espanyol.

Quines obligacions tinc?
- Respondre les preguntes de l’assegurador prèvies a la contractació i comunicar qualsevol canvi posterior a la informació
proporcionada, excepte dades de salut.
- Pagar els rebuts d’acord amb les condicions indicades al contracte.
- Comunicar l’accident que s’ha patit i facilitar la informació que requereixi l’assegurador.

Quan i com he de fer els pagaments?
El primer rebut es paga en el moment de la contractació.
Els successius rebuts periòdics, en les dates acordades per endavant. Es poden realitzar pagaments trimestrals, semestrals i
anuals.

Quan comença i acaba la cobertura?
Comença a les 24 hores de la data d’inici indicada a les condicions particulars, sempre que s’hagi pagat el primer rebut.
Finalitza per a cada assegurat en el moment d’esdeveniment de la defunció o la invalidesa permanent, o en les situacions
exposades a l’apartat «Com puc rescindir el contracte?».
Les garanties d’invalidesa permanent absoluta (renda mensual) i mort per infart de miocardi queden anul·lades
automàticament al final de l’anualitat en què l’assegurat compleix 65 anys.

Com puc rescindir el contracte?
Mitjançant una notificació escrita enviada a l’assegurador, amb una anticipació de com a mínim un mes respecte de la
renovació anual del contracte.
En cas de contractació a distància, mitjançant comunicació a l’assegurador, dins dels 14 dies següents al lliurament de la
documentació precontractual i la contractual.

