Assegurança Accidents

Document d'informació sobre el producte d'assegurança
BBVA ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., amb domicili social a Espanya
(clau DGSFP C-0807)
Producte: Miniseguro Accidentes BBVA Allianz
La informació precontractual i contractual completa del producte es proporciona en altres documents.

En què consisteix aquest tipus d'assegurança?
És una assegurança d'accidents anual renovable que inclou una cobertura a nivell de defunció i a nivell d'una prestació assistencial (indemnització
diària per hospitalització), quan hagis sofert un accident cobert pel contracte d'assegurança.

Què s'assegura?





Defunció de l'assegurat derivat d'accident.
L'asseguradora indemnitzarà els beneficiaris que has
indicat en les condicions particulars si mors a causa
d'un accident cobert pel contracte d'assegurança.
Defunció de l'assegurat derivat d'accident de
circulació.
L'asseguradora indemnitzarà els beneficiaris que has
indicat en les condicions particulars si mors a causa
d'un accident com a vianant i causat per un vehicle, o
com a conductor o passatger d'un automòbil,
ciclomotor fins a 125 cc o quad, o com a usuari de
transport públic terrestre.

Què no està assegurat?
Resumim les principals exclusions. Pots consultar-les totes
a la Nota Informativa i a les Condicions Generals.



L'asseguradora indemnitzarà els beneficiaris que has indicat en les
condicions particulars si mor el teu cònjuge com a conseqüència
del mateix accident de circulació que provoqui la teva mort.





EN TOTES LES GARANTIES







Els que es produeixin com a conseqüència directa o
indirecta de la reacció o radiació nuclear o la
contaminació radioactiva. Els causats per tremolors
de terra, erupció volcànica, inundació, huracà i tots
els que derivin de situacions qualificades pel govern
de la nació com a catàstrofe o calamitat nacional.
Les conseqüències de malalties o accidents originats
abans de la data d'entrada en vigor del contracte
d'assegurança, encara que les conseqüències
persisteixin, es manifestin o es determinin durant la
vigència del contracte.
La pràctica de navegació submarina o de viatges
d'exploració, així com els accidents derivats dels
esports següents: equitació, esquí de competició,
alpinisme, espeleologia, lluita, boxa, arts marcials,
immersions submarines, esports aeris,
automobilisme, motociclisme, rugbi i polo.
Els riscos coberts pel Consorci de Compensació
d'Assegurances.

Indemnització diària per hospitalització a causa d'accident.
L'asseguradora t'abonarà una indemnització diària quan
t'hospitalitzin per un accident cobert pel contracte d'assegurança.
La suma assegurada de cada garantia s'establirà a les condicions
particulars del teu contracte d'assegurança.

Queden exclosos de la pòlissa els danys, les situacions i les
despeses que siguin conseqüència de:



Mort del cònjuge de l'assegurat per accident de circulació, en el
mateix accident en el qual es produeixi la mort de l'assegurat.

Les conseqüències d'un acte d'imprudència o negligència greu de
l'assegurat, així com les derivades de la participació de
l'assegurat en actes delictius, competicions, apostes, duels,
baralles, sempre que en aquest últim cas no hagués actuat en
legítima defensa o en temptativa de salvament de persones o
béns.

EN LA GARANTIA DE DEFUNCIÓ PER ACCIDENT



Els accidents cerebrovasculars i cardiovasculars, com aneurismes,
infarts, hemorràgies, ictus i similars; les conseqüències derivades
de processos diagnòstics invasius o reaccions adverses a qualsevol
tipus de tractament mèdic o quirúrgic; les conseqüències de
desmais, síncopes, atacs d'epilèpsia de qualsevol tipus, estats
morbosos o degeneratius i hèrnies independentment de l'origen.

EN LA GARANTIA D'INDEMNITZACIÓ DIÀRIA PER HOSPITALITZACIÓ
DERIVADA D'ACCIDENT




La pràctica del patinatge en general, inclòs el hoquei.



Les neuropaties i algiopaties que no donin símptomes objectius
que permetin ser comprovades clínicament.



Les conseqüències o les seqüeles d'un accident cobert que es
manifestin després dels 365 dies següents a la data en què hagi
tingut lloc, llevat que es pugui demostrar de manera fefaent que
són causa directa de l'accident.

Les cures de repòs, termals o dietètiques i les revisions mèdiques o
els controls de salut.
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Hi ha restriccions pel que fa a la
cobertura?
Resumim les principals restriccions. Pots consultar-les
totes a la Nota Informativa i a les Condicions Generals.

!

La defunció per accident s'ha de produir en el
transcurs dels 24 mesos següents a l'accident.

!

La mort per accident de circulació i/o la mort del teu cònjuge en el
mateix accident que moris tu, ha de produir-se en el transcurs dels
12 mesos següents a l'accident.

!

L'hospitalització ha de ser superior a 96 hores i en un hospital
situat en territori espanyol. El període màxim d'indemnització és
d'un any.

On estic cobert?



En tot el món, llevat per a la garantia d'indemnització diària per hospitalització en cas d'accident,
que està limitada al territori nacional..

Quines són les meves obligacions?
–

Respondre de manera veraç els qüestionaris requerits per BBVA Allianz Seguros per a la correcta valoració del risc.

–

Efectuar el pagament del preu de l'assegurança.

–

Comprovar que les teves dades que consten en el contracte d'assegurança són les correctes.

–

En cas de succés de l'accident, comunicar-ho a BBVA Allianz Seguros en el termini de 7 dies i aportar-ne la documentació acreditativa per
a la correcta tramitació de l'expedient.

–

En cas de modificació de les teves dades personals, comunicar-ho a BBVA Allianz Seguros.

Quan i com he d'efectuar els pagaments?
•

El rebut de l'assegurança es domiciliarà al compte bancari que ens indiquis.

•

Podràs triar entre les formes de pagament següents: trimestral, semestral o anualment.

Quan comença i acaba la cobertura?
El contracte entra en vigor a les 00:00 hores de la data d'inici i té una durada d'un any. Es renovarà de manera automàtica amb caràcter
anual, llevat que tu o BBVA Allianz Seguros indiqueu el contrari, el contracte de l'assegurança finalitzarà quan es produeixi un dels
supòsits següents:
•

Compleixis 70 anys.

•

Impagament del pagament periòdic del preu de l'assegurança.

•

Defunció.

Com puc desistir del contracte?
El contracte de Miniassegurança Accidents BBVA Allianz és anual, encara que el paguis de manera trimestral, semestral o anual. Per
sol•licitar-ne la no renovació, ens ho has de comunicar amb un mes d'antelació a la data de finalització del contracte, adjuntant una
còpia del DNI o document equivalent d'identitat, adreçat a BBVA Allianz Seguros a l'adreça que figura a les condicions generals, c/
Ramírez de Arrellano, 35 - 28043 Madrid, anant a qualsevol de les oficines del Grup BBVA o a l'adreça electrònica
seguros@bbvaallianz.es.

