
 

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: Seguro ILT Autónomos BBVA Allianz 

La informació precontractual i contractual completa del producte es proporciona en altres documents. 

En què consisteix aquest tipus d'assegurança? 
L'objecte de l'assegurança és cobrir la disminució d'ingressos quan et trobis en situació de baixa mèdica i no puguis dur a terme la teva activitat com 
a autònom o professional liberal col•legiat. 

El producte disposa de tres modalitats de contractació amb les mateixes cobertures, només diferenciades pels capitals assegurats. 

La indemnització s'estableix d'acord amb la modalitat del producte escollida i amb la Taula de valoració que indica els dies d'indemnització 
corresponents segons la patologia causant. Aquesta indemnització es pagarà mitjançant pagament únic. 

A més, entre d'altres, l'assegurança també ofereix cobertura de Defunció i Incapacitat Permanent i Absoluta, en cas d'accident. 

 Què s'assegura? 

 Incapacitat Temporal per Accident: pagament d'una indemnització diària, en funció de la modalitat escollida, a causa d'accident, si 
quedes incapacitat temporalment per a l'exercici de la teva activitat o professió. 

 Incapacitat Temporal per Malaltia: pagament d'una indemnització diària, en funció de la modalitat escollida, a causa de malaltia, si 
quedes incapacitat temporalment per a l'exercici de la teva activitat o professió. 

 Indemnització diària per Hospitalització: pagament d'una indemnització diària, en funció de la modalitat escollida, si estàs 
ingressat en un hospital arran d'un tractament mèdic o quirúrgic, tant en cas de malaltia com d'accident. 

 Defunció per Accident: l'asseguradora indemnitzarà els teus beneficiaris en cas de defunció per accident. 

 Defunció per Infart (Accident de treball): l'asseguradora indemnitzarà els teus beneficiaris en cas de defunció per infart, quan 
l'infart es consideri accident de treball. 

 Incapacitat Permanent Absoluta per Accident: l'asseguradora t'indemnitzaria per incapacitat permanent absoluta quan aquesta 
sigui una situació física irreversible provocada per un accident, i sempre que no puguis dur a terme cap relació laboral o activitat 
professional. 

 La suma assegurada de cada garantia s'establirà a les Condicions Particulars del teu contracte d'assegurança. 

     

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

 Les conseqüències de malalties o accidents que s'hagin originat 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. 

 Les conseqüències d'incidents causats voluntàriament per l'assegurat queden excloses durant tota la vigència del contracte 
d'assegurança. 

 La pràctica de navegació submarina o de viatges d'exploració, així com els accidents derivats dels esports següents amb caràcter 
d'aficionat: equitació, esquí en competició, alpinisme, espeleologia, lluita, boxa, arts marcials, immersions submarines, esports 
aeris, automobilisme, motociclisme, rugbi i polo. 

 Les conseqüències d'un acte d'imprudència i negligència greus 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. 

 Per fets o fenòmens la cobertura dels quals correspongui al Consorci de Compensació d'Assegurances, fins i tot quan aquesta 
entitat no l'admeti per incompliment de les normes establertes en el seu Reglament o en disposicions vigents a la data de succés 
de l'accident o la malaltia. 

 Trastorns d'ansietat i/o trastorns depressius, fibromiàlgia, síndrome de fatiga crònica i estrès. 

 Processos de la columna vertebral (cervicàlgies, dorsàlgies, lumbàlgies…) amb absència de símptomes neurològics objectivats 
clínicament i per proves d'imatge que en confirmin la patologia causant. 
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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. 

! Has de ser autònom o professional liberal col·legiat i estar pagant la quota d'autònom o del col·legi pertinent. 

! La cobertura de la garantia d'Incapacitat Temporal per Malaltia i hospitalització per malaltia comença transcorreguts 6 mesos de 
l'inici del contracte i transcorreguts 12 mesos quan la baixa sigui a causa d'un procés, que no es trobi dins de les exclusions, 
d'hèrnia discal, lumbàlgia, dorsàlgia, cervicàlgia i per al risc de part. 

! En els casos d'hèrnia discal, lumbàlgies, dorsàlgies i cervicàlgies, el període de cobertura màxim és d'un mes en cada anualitat 
d'assegurança. 

! Hi ha determinades patologies a la Taula de Valoracions que no generen indemnització. 

! La cobertura entre incapacitats temporals successives comença un cop transcorregut un mes de la darrera si les causes de les 
incapacitats són diferents o 6 mesos si són les mateixes. 

! La Incapacitat o la defunció per infart (Accident de treball) ha d'estar atorgada per l'organisme competent espanyol. 

! La Defunció s'ha de produir en el transcurs dels 12 mesos següents a l'accident. 

! La Incapacitat Absoluta i Permanent ha d'estar determinada en el transcurs dels 24 mesos següents a l'accident. 

! Les garanties per incapacitat temporal derivada d'accident i de malalties són incompatibles i excloents mútuament. 
    

 

On estic cobert? 
 A tot el món. 

     

 

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 periòdic del preu de l'assegurança. 

– En cas de succés de l'accident o de la malaltia, 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. 

– Comunicar a BBVA Allianz Seguros si deixes de ser autònom o professional liberal col·legiat. 

     

 

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 opcions de pagament següents: mensual, trimestral, semestral o anual. 
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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 indiqui el contrari, i finalitzarà quan es produeixi un dels supòsits següents: 

– Quan compleixis 65 anys. 

– Si deixes de ser treballador autònom o professional liberal col·legiat. 

– En cas d'impagament del pagament periòdic del preu de l'assegurança. 

– En cas de Defunció o Incapacitat Permanent Absoluta de l'Assegurat. 

A més, la cobertura de defunció per infart finalitza quan compleixes els 60 anys. 

     

 

Com puc desistir del contracte? 
El contracte d'assegurança ILT Autònoms BBVA Allianz és anual, encara que el paguis a terminis. 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, a BBVA Allianz Seguros a l'adreça que figura a les Calle Ramírez de Arellano, 35 28043 Madrid, anant a qualsevol de les 
oficines del Grup BBVA o a l'adreça electrònica seguros@bbvaallianz.es. Si deixes de ser autònom o professional liberal col·legiat, ens 
ho has de comunicar. Cancel·larem el contracte i et retornarem la part del rebut no consumida. 

 


