CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA
D’ACCIDENTS COL·LECTIVA
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CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS COL·LECTIU
PÒLISSA 44.000.025
1. CLÀUSULA PRELIMINAR
El contracte d’assegurança es regeix pel que disposa la Llei 50/1980, de 8
d’octubre, de contracte d’assegurança, i per les altres normes espanyoles
reguladores de les assegurances privades. Així mateix, es regeix pel que es
convé a les condicions de la pòlissa.
2. DEFINICIONS
Accident: tota lesió corporal que es deriva d’una causa sobtada, violenta,
externa i aliena a la intenció de l’assegurat, i que produeixi a l’assegurat la
invalidesa permanent total o parcial o la defunció.
A més, a l’efecte d’aquesta assegurança, també tenen la consideració
d’accident:
a) L’asfíxia o lesions a conseqüència de gasos o vapors, immersió o
submersió, o per ingestió de matèries líquides o sòlides no alimentàries, així
com les infeccions a conseqüència d’un accident.
b) Els esquinços i les distensions musculars a conseqüència d’un esforç
sobtat, motivat per un accident cobert per la pòlissa.
c) Les lesions produïdes en legítima defensa o per salvar persones o béns.
d) Les lesions a conseqüència d’intervencions quirúrgiques o tractaments
mèdics motivats per un accident cobert per la pòlissa.
No es considera accident:
a) Les malalties de qualsevol natura.
b) Infart, accident vascular cerebral, epilèpsia, síncope, aneurisma i, en
general, qualsevol tipus de malaltia, encara que hagi estat qualificada
pels organismes de la Seguretat Social com a accident laboral.
c) Les operacions i intervencions practicades per l’assegurat sobre ell
mateix.
d) Les lesions derivades de radiacions ionitzants de tot tipus, fins i tot
les resultants de la modificació del nucli atòmic.
e) Les lesions derivades d’epidèmies declarades oficialment.
Beneficiaris: persona o persones físiques o jurídiques amb dret a percebre
la prestació. En cas que no es designin beneficiaris de manera expressa en
la cobertura de defunció, s’entén que ho són, per ordre preferent i excloent
entre si, el cònjuge de l’assegurat (excepte si hi ha una sentència de
separació), els seus fills o filles a parts iguals, els seus pares a parts iguals i,
finalment, els seus hereus. En la cobertura d’invalidesa serà beneficiari el
mateix assegurat amb caràcter irrevocable.
Entitat asseguradora: Segurcaixa Adeslas, SA, d’Assegurances i
Reassegurances, amb domicili a Barcelona 08014, C/ Juan Gris, número
20-26, NIF A-28011864.
Defunció per accident: quan, a conseqüència de l’accident cobert i dins del
termini d’un any des que s’esdevé, l’assegurat mor.
Invalidesa permanent parcial: quan, a conseqüència directa de l’accident
cobert i dins del termini d’un any des que s’esdevé, es manifestin en
l’assegurat seqüeles físiques irreversibles, no englobables en els casos
d’invalidesa permanent total.
Invalidesa permanent total: quan, a conseqüència de l’accident cobert i
dins del termini d’un any des que s’esdevé, es manifesten en l’assegurat les
pèrdues irreversibles següents:
- Ceguesa absoluta o pèrdua total de la visió d’un ull.
- Paràlisi completa.
- Pèrdua d’un o diversos d’aquests membres: mà, peu, braç o cama.
Titular de la targeta: persona física al nom de la qual s’hagi expedit la
targeta amb caràcter personal i intransferible, a petició del titular del contracte
de targeta.
Prenedor de l’assegurança: Caixabank Consumer Finance E.F.C., S.A.U.,
amb domicili a Barcelona 08028, Gran Via de Carles III, 87 baixos, NIF
A-08980153.

3.2 Garantia d’accidents en cas d’ús de mitjà de transport públic pagat
amb la targeta.
3.2.1. Assegurat
Són assegurats les persones que viatgin en un mitjà de transport públic
autoritzat amb un bitllet abonat per mitjà d’una targeta de la modalitat
indicada en aquest certificat, independentment de si el viatger és o no el
titular del bitllet o el titular de la targeta.
3.2.2 Descripció de la cobertura
L’entitat asseguradora abona al beneficiari el pagament d’un capital si es
produeix la defunció, la invalidesa permanent total o la invalidesa permanent
parcial de l’assegurat a conseqüència d’accidents coberts que hagi tingut en
qualsevol part del món com a viatger d’un transport públic autoritzat, sempre
que el bitllet utilitzat per a l’accés al mitjà de transport s’hagi abonat amb una
targeta inclosa en la pòlissa de la modalitat que s’indica en aquest certificat.
A l’efecte d’aquesta cobertura, s’entén per transport públic autoritzat el mitjà
de locomoció terrestre, aeri, marítim, fluvial o lacustre que compti amb
l’autorització pertinent per al transport públic de persones degudament
expedida per les autoritats competents.
La cobertura de l’entitat asseguradora inclou, d’acord amb els termes de
l’apartat anterior, l’accident que ocorri:
a) Mentre la persona assegurada es trobi com a viatger dins d’un mitjà de
transport públic pagat amb la targeta esmentada, així com en pujar o baixar
del dit mitjà de transport públic i fins i tot si fos atropellada per aquest.
b) El dia de sortida programat, en dirigir-se directament des del domicili
habitual o el lloc de treball de la persona assegurada a l’aeroport, port o
estació, a fi de pujar a bord d’un transport públic autoritzat a l’efecte de fer un
viatge cobert, sempre que la persona assegurada tingui el justificant d’haver
pagat el transport públic autoritzat amb la targeta esmentada.
c) Quan la persona assegurada es trobi a les instal·lacions d’un aeroport,
port o estació, per pujar o baixar d’un mitjà de transport autoritzat utilitzat per
fer un viatge cobert.
d) Quan la persona assegurada es dirigeix directament des de l’aeroport,
port o estació al domicili habitual o lloc de treball després d’haver fet un
viatge en transport públic autoritzat abonat amb la targeta esmentada.
e) A més del que indiquen els punts anteriors, únicament i exclusivament en
cas que el bitllet d’origen pagat englobi l’anada i la tornada (tant si es
comprèn en un bitllet únic o en bitllets diferents), la cobertura s’estendrà a
l’accident que ocorri quan la persona assegurada es trobi en un mitjà de
transport públic autoritzat, en els desplaçaments que faci dins del període
comprès entre el dia d’arribada i el de tornada durant el viatge cobert, tot i
que el dit mitjà de transport no s’hagi abonat amb la targeta esmentada.
f) En els viatges d’anada i tornada, si només s’ha pagat amb la targeta
esmentada el trajecte d’anada o el de tornada, la cobertura de l’assegurança
queda limitada als accidents que es descriuen en les lletres a), b), c) i d)
d’aquest apartat, corresponents al trajecte pagat amb la targeta.
3.2.3 Capital assegurat
a) Capital per defunció o invalidesa permanent total derivades d’accident
cobert: 360.000 euros per assegurat.
Si l’assegurat és menor de 14 anys o incapacitat, el capital determinat a
l’apartat anterior per a la defunció per accident cobert se substitueix per un
capital màxim de 6.000 euros per cobrir les despeses de sepeli.
c) Capital d’invalidesa permanent parcial per causa d’un accident cobert.
L’import de la indemnització a satisfer es correspon amb un percentatge del
capital previst per a la invalidesa permanent total, d’acord amb el barem
següent:
- Sordesa completa: 60%
- Sordesa completa d’una orella: 15%
Pèrdua o inutilització absoluta:
- Del dit polze: Dret 22%
Esquerre 18%
- Del dit índex: Dret 15%

3. OBJECTE DE L’ASSEGURANÇA

Esquerre 12%

3.1. Condicions comunes a les garanties d’accidents en cas d’ús de
mitjà de transport públic o en l’ús d’automòbil de lloguer, definides en
aquesta pòlissa.

Esquerra 6%

3.1.1. Les garanties només tindran efecte si la defunció, invalidesa
permanent parcial o invalidesa permanent total sobrevenen a
l’assegurat dins el termini màxim d’un any des que s’esdevingui
l’accident cobert.
3.1.2. Les cobertures dels riscos de defunció i invalidesa permanent
total tenen caràcter excloent entre si; és a dir, l’entitat asseguradora
abonarà únicament la prestació derivada de l’esdeveniment que
succeeixi en primer lloc. En la data que es produeixi el primer
esdeveniment, queda automàticament extingida la cobertura dels altres
esdeveniments.
No obstant això, en cas que inicialment es produeixi una invalidesa
permanent parcial i posteriorment, dins el termini màxim d’un any des
que s’esdevingui l’accident cobert, una invalidesa permanent total o la
defunció, l’import de la prestació abonat per invalidesa permanent
parcial es dedueix de l’import de la prestació per invalidesa permanent
total o de la prestació per defunció que correspongui segons el que
estableix la cobertura de la pòlissa.
3.1.3. La cobertura de l’assegurança s’estableix per un període màxim
per viatge de 90 dies.
3.1.4. Quan amb la targeta s’hagi pagat parcialment el preu del bitllet o
l’import del lloguer de l’automòbil, la indemnització que ha de satisfer
l’entitat asseguradora es calcula proporcionalment en consideració al
cost total del bitllet o del preu del lloguer de l’automòbil i a l’import
efectivament pagat amb la targeta.

- D’un dels altres dits de la mà: Dreta 8%
- Del dit gros del peu: 8%
- D’un dels altres dits del peu: 3%
Les lesions permanents no especificades anteriorment han de ser
indemnitzades en proporció a la seva gravetat, comparant-la amb la dels
casos ja enumerats. Si un accident cobert afecta un òrgan o membre que ja
presentava un defecte físic o funcional, el grau d’invalidesa està determinat
per la diferència entre l’estat que resulta de l’accident cobert i l’estat
preexistent fixat.
Si la pèrdua d’un membre o òrgan, o del seu ús, és només parcial, el grau
d’invalidesa fixat en el quadre anterior es redueix proporcionalment.
Quan un mateix accident cobert produeix diverses lesions, el grau
d’invalidesa es calcula sumant el percentatge corresponent a cadascuna,
sense que la suma pugui excedir del 100 per 100.
Si l’assegurat és esquerrà, els percentatges d’invalidesa previstos per a les
extremitats superiors s’apliquen inversament.
Si les lesions es poden corregir amb pròtesi, l’entitat asseguradora paga
l’import de la primera pròtesi ortopèdica que s’apliqui a l’assegurat, fins al
límit del 10% del capital garantit per a la invalidesa permanent total, límit que
no obstant això mai no ha de ser menor de 450 euros.
c) Límit de capital assegurat per sinistre de diversos assegurats:
En cas que, pel mateix fet, es produeixi la defunció i/o la invalidesa total
o parcial de diversos assegurats que per accedir al mitjà de transport
públic hagin utilitzat un bitllet pagat amb la mateixa targeta, el capital

màxim que l’entitat asseguradora ha de satisfer queda limitat al valor
equivalent a quatre vegades el capital establert per al cas de defunció
per accident cobert, en el cas de targetes particulars, i de sis vegades,
en el cas de targetes d’empresa, independentment del nombre
d’assegurats.
L’import del capital màxim indicat es distribueix entre els assegurats a
prorrata del capital assegurat corresponent a cadascun d’ells, sense
que el capital d’indemnització per a cada assegurat sigui superior al
capital per assegurat que s’estableix en aquest certificat.
3.3 Garantia d’accident en cas d’ús d’automòbil de lloguer
3.3.1 Assegurat
Es considera assegurat el titular de la targeta de la modalitat indicada en
aquest certificat amb la qual s’ha fet el pagament, si aquest viatja com a
conductor o com a ocupant de l’automòbil de lloguer i si l’import d’aquest
mitjà s’ha pagat amb una targeta de la modalitat indicada en aquest certificat.
En cas de targetes d’empresa, a aquest efecte, es considerarà titular la
persona física identificada a la targeta amb la qual s’ha satisfet el lloguer de
l’automòbil.
A l’efecte de cobertura de la pòlissa, l’esment d’automòbil de lloguer es
refereix exclusivament al lloguer pur d’un automòbil i no altres figures
d’arrendament com el renting o el leasing.
3.3.2 Cobertura
L’entitat asseguradora abonarà al beneficiari el pagament d’un capital si es
produeix la defunció, la invalidesa permanent total o la invalidesa permanent
parcial de l’assegurat a conseqüència d’accidents coberts que hagi tingut a
qualsevol part del món, com a conductor o ocupant de l’automòbil de lloguer,
sempre que el lloguer s’hagi abonat, totalment o parcialment, amb una
targeta inclosa a la pòlissa de la modalitat indicada en aquest certificat.
A l’efecte de cobertura de la pòlissa, l’esment d’automòbil de lloguer es
refereix exclusivament al lloguer pur d’un automòbil i no altres figures
d’arrendament com el renting o el leasing.
3.3.3 Capital assegurat
a) Capital per defunció o invalidesa permanent total derivades d’accident
cobert: 180.000 euros per assegurat.
Si l’assegurat és menor de 14 anys o incapacitat, el capital determinat a
l’apartat anterior per a la defunció per accident cobert se substitueix per un
capital màxim de 6.000 euros per cobrir les despeses de sepeli.
b) Capital d’invalidesa permanent parcial per causa d’un accident cobert.
L’import de la indemnització a satisfer es correspon amb un percentatge del
capital previst per a la invalidesa permanent total, de conformitat amb el que
estableix l’apartat b) de la clàusula 3.2.3.
3.4. Garantia addicional de despeses de segrest
3.4.1 Assegurat
Són assegurats les persones definides com a tal en els apartats 3.2.1 i 3.3.1.
3.4.2 Cobertura
En cas que es produeixi el segrest del mitjà de transport, l’entitat
asseguradora paga com a màxim el capital determinat en aquest certificat, en
concepte de despeses necessàries i justificades.
3.4.3 Capital assegurat
El capital màxim per despeses de segrest és de 6.000 euros.
3.5 Garantia de reembossament de compres pagades amb targeta
3.5.1 Assegurat

d) La pràctica del paracaigudisme, alpinisme i espeleologia.
e) La pràctica com a professional o bé com a aficionat o integrat en
associacions esportives dels esports següents: hoquei, polo, rugbi, boxa,
lluita, arts marcials, ciclisme practicat per persones federades, futbol
americà, qualsevol esport aeri (ala de pendent, paracaigudisme, ultralleuger,
etc.) i d’aventura (salt de pont, ràfting, descens de barrancs, etc.).
f) La utilització per part de l’assegurat, com a propietari, passatger o tripulant,
de mitjans de navegació aèria no autoritzats per al transport públic de
viatgers.
g) Accidents esdevinguts en actes d’imprudència o negligència greu o
notòriament perillosos.
h) Accidents esdevinguts en conflictes armats, invasions i hostilitats, tant si hi
ha hagut declaració de guerra prèvia o no, així com en actes de terrorisme,
sabotatge i segrest, sens perjudici del que determina la garantia 3.4.
“Garantia addicional de despeses de segrest”.
i) Els danys derivats d’agressions de caràcter bacteriològic de qualsevol
tipus.
j) Fets de caràcter extraordinari o catastròfic, sens perjudici de la seva
cobertura per part del Consorci de Compensació d’Assegurances.
k) Així mateix, s’exclouen de la cobertura els sinistres en què el pagament del
transport públic, del lloguer dels automòbils o de les compres s’hagi efectuat
mitjançant ús fraudulent o il·lícit de les corresponents targetes.
l) S’exclouen de la garantia 3.3. “Garantia d’accident en cas d’ús d’automòbil
de lloguer”, les figures d’arrendament com el renting o el leasing.
5. DECLARACIÓ DEL SINISTRE
Tot accident cobert ha de ser declarat per l’assegurat o els beneficiaris, per
escrit, a través de CaixaBank Consumer Finance, Gran Via de Carles III, 87,
Atenció Al Client Assegurances.
6. RISCOS EXTRAORDINARIS COBERTS
COMPENSACIÓ D’ASSEGURANCES

PEL CONSORCI

El Consorci de Compensació d’Assegurances indemnitza les pèrdues
derivades d’esdeveniments extraordinaris de conformitat amb el que reguli el
seu estatut legal en cada moment.
7. TRACTAMENT I CESSIÓ DE DADES PERSONALS
Amb la subscripció del contracte de targeta de crèdit s’entén prestat el
consentiment perquè les seves dades personals que figuren a la pòlissa o en
la documentació complementària a la dita pòlissa puguin ser tractades,
automatitzadament o no, en els fitxers del prenedor i/o de l’entitat
asseguradora amb el fi de subscriure, desenvolupar, gestionar i complir el
contracte d’assegurança, prestant si escau els serveis objecte del dit
contracte. Cal facilitar les dades esmentades per poder complir aquestes
finalitats.
Els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació regulats per la Llei
orgànica 15/1999 poden ser exercits en el domicili del prenedor o, si escau,
de l’entitat asseguradora indicats en aquest certificat.
8. PREVALENÇA DE LES CONDICIONS DE LA PÒLISSA
Aquest certificat és un resum de les condicions de la pòlissa, i en cas de
discrepància amb aquest certificat preval el que s’estableix a la pòlissa.
Aquest document té com a finalitat proporcionar informació sobre les
cobertures d’assegurança vigents. Aquestes cobertures queden subjectes,
en tot cas, als requisits, termes i condicions de les pòlisses que CaixaBank
Consumer Finance tingui concertades en cada moment. Els titulars poden
prendre coneixement de les condicions de les assegurances vigents en cada
moment sol·licitant-les a CaixaBank Consumer Finance.

Assegurat és el titular de la targeta de la modalitat indicada en aquest
certificat.
3.5.2 Cobertura
Si a conseqüència d’un accident en la seva vida privada o en l’exercici de la
seva professió es produeix la defunció o la invalidesa permanent total de
l’assegurat, l’entitat asseguradora abona al beneficiari l’import corresponent
al volum dels dèbits per compres que constin carregats en l’extracte del
compte de la targeta corresponents al seu titular i referits als dotze darrers
mesos anteriors a l’accident cobert o des de l’efecte de la pòlissa si és
posterior, fins al capital màxim indicat en aquest certificat.
Aquesta garantia només té efecte quan la invalidesa permanent total o la
defunció s’esdevé a l’assegurat dins del termini màxim d’un any des que té
lloc l’accident cobert.
3.5.3 Capital assegurat
Capital màxim per reembossament de compres pagades amb targeta: 6.000
euros.
4. EXCLUSIONS
Queden exclosos de les cobertures d’aquest contracte els sinistres produïts
a conseqüència de:
a) La participació de l’assegurat en baralles i actes delictius, així com els
esdevinguts si l’assegurat està sota la influència de begudes alcohòliques,
substàncies estupefaents o altres substàncies anàlogues o en estat
d’alienació mental. A aquest efecte, s’entén que l’assegurat es troba sota la
influència de begudes alcohòliques quan presenta una taxa d’alcohol en sang
igual o superior al límit previst en cada moment per la legislació espanyola
sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària per permetre la
conducció de qualsevol vehicle no especial, independentment dels
símptomes externs i de comportament de l’assegurat, i que el sinistre
s’esdevingui o no quan l’assegurat condueix el vehicle de motor.
b) La participació en expedicions científiques, activitats subaquàtiques amb
utilització d’aparells de respiració autònoma, entrenaments i competicions, o
proves de velocitat amb qualsevol tipus de vehicle.
c) El suïcidi o temptativa de suïcidi, així com els accidents causats i/o
provocats pels beneficiaris de l’assegurança, i els causats a conseqüència
d’actes maliciosos o culpa greu.
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Per a qualsevol
dubte o consulta,
902 115 806
De dilluns a disabte, de 9 a 21 h

caixabankconsumer.com
Tota l’informació, al dia per a tu

@CABKCF_responde
Sempre informat amb Twitter

