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Assegurança ILT Autònoms BBVA Allianz Seguros

Condicions Generals
I. LEGISLACIÓ APLICABLE AL CONTRACTE:
Aquest contracte d'assegurança es regeix pel que es disposa en la Llei 50/1980, del 8 d'octubre, de contracte
d'assegurança, així com pel que s'estableix en la Llei 20/2015, del 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència
de les entitats asseguradores i reasseguradores, pel Reial decret 1060/2015, del 20 de novembre, d'ordenació,
supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores, i, si escau, per la Llei 22/2007, de l'11 de
juliol, sobre comercialització a distància de serveis financers destinats als consumidors.

II. DEFINICIONS:


Entitat Asseguradora: BBVA ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS, SA, amb domicili social a Madrid,
c/ Ramírez de Arellano, 35, inscrita al Registre de la Direcció General de Assegurances i Fons de Pensions,
amb la clau C0807, del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat de l'Estat Espanyol.



Atenció i resolució de queixes i reclamacions. Instàncies de reclamació: Independentment de la via judicial
ordinària, el prenedor, l'assegurat, els beneficiaris, els tercers perjudicats o els drethavents d'uns i altres poden
presentar una reclamació per escrit al Servicio de Atención al Cliente (SAC) de l'entitat asseguradora (telèfon
gratuït: 900 107 401). A falta de resposta d'aquest servei en el termini de dos mesos, o si la resposta no és
satisfactòria per als interessos del reclamant, pot sol·licitar el pronunciament del Defensor del Cliente de
l'entitat (a l'adreça electrònica: ddc@bbvaallianz.es) conforme al Reglament per a la defensa del client
adreçant-se al Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (Paseo
de la Castellana, 44, 28046 - Madrid). BBVA Allianz Seguros no està adherit a cap junta arbitral de consum per
a la resolució de conflictes relacionats amb aquest contracte.



Llengua: la llengua en què es presenta la documentació és el castellà. A elecció del Prenedor/Assegurat es
podrà formalitzar el contracte en qualsevol de les llengües oficials d'Espanya o, si el client ho sol·licita, en
qualsevol altra llengua acordada per les parts. Les comunicacions de l'entitat i del mediador seran en castellà.
No obstant això, el Prenedor/Assegurat es podrà comunicar en qualsevol de les llengües oficials de l'Estat.



Prenedor de l'assegurança: és la persona física o jurídica que subscriu aquest contracte amb l'entitat
asseguradora i que assumeix les obligacions que se'n deriven, llevat d'aquelles que, per la seva naturalesa,
corresponguin a l'Assegurat.



Assegurat: la persona física sobre la vida de la qual s'estableix l'assegurança.



Beneficiaris: la persona o persones titulars del dret a percebre la prestació convinguda.
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Contracte d'assegurança: és aquell pel qual l'assegurador s'obliga, mitjançant el cobrament d'una prima i per
al cas que es produeixi l'esdeveniment el risc del qual és l'objecte de cobertura, a indemnitzar, dins dels límits
pactats, el dany produït a l'Assegurat o a satisfer un capital, una renda o altres prestacions convingudes.



Pòlissa: és el document que conté les condicions reguladores de l'assegurança, format per les Condicions
Generals, per les Condicions Particulars i pels suplements que s'emetin per completar-la o modificar-la, així
com, si escau, per les garanties.



Data de succés: data en què té lloc el sinistre especificada en la definició de les diferents
garanties assegurades.



Edat actuarial: per edat actuarial s'entén que, transcorreguts sis mesos des de la data de l'últim aniversari,
s'haurà d'afegir un any a l'edat natural que tingui l'Assegurat en aquell moment.



Accident: qualsevol fet produït i derivat d'una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de
l'Assegurat que produeixi lesions corporals apreciables objectivament.



Malaltia: qualsevol alteració de l'estat de la salut, el diagnòstic i la confirmació de la qual efectuï un metge
reconegut legalment i les primeres manifestacions de la qual es presentin durant la vigència de la pòlissa.



Hospitalització: situació que implica el registre d'entrada del pacient i la seva permanència en un hospital,
durant un període mínim de 96 hores.



Incapacitat temporal: situació física reversible constatada mèdicament provocada per qualsevol causa,
originada independentment de la voluntat de l'Assegurat que li impedeix dur a terme la seva activitat
professional.



Intervenció quirúrgica: qualsevol operació mitjançant incisió o una altra via d'intervenció interna del pacient,
efectuada, amb finalitats diferents del diagnòstic, per un cirurgià en un hospital i que requereix, normalment, la
utilització d'una sala d'operacions.



Barem d'indemnització: relació de patologies amb els seus dies de durada mitjana estimada d'incapacitat
temporal, en funció dels quals s'indemnitzarà l'ASSEGURAT i que figura a l'Annex 1 d'aquestes condicions
generals de la pòlissa. Per a les patologies que no constin en el barem, els dies estipulats de baixa laboral
s'establiran per analogia amb una altra o amb altres de la mateixa naturalesa.



Període de carència: interval de temps durant el qual la cobertura de l'assegurança no té efecte. Aquest
termini es computa des de la data d'efecte de la pòlissa.



Franquícia: és el nombre de dies a comptar des de la data de succés del sinistre, durant els quals
l'assegurador no pagarà cap indemnització en cas de produir-se un sinistre.



Hospital: qualsevol establiment públic o privat legalment autoritzat per al tractament mèdic de malalties o de
lesions corporals, equipat amb els mitjans materials i personals adequats per efectuar diagnòstics i
intervencions quirúrgiques. No es consideren hospitals els hotels, els balnearis, els asils, les cases de descans,
les institucions de tractament psiquiàtric o les institucions dedicades especialment al tractament de
l'alcoholisme i les drogodependències. L'hospitalització ha de ser en centres situats a Espanya.
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III. OBJECTE DEL CONTRACTE:
Durant la vigència d'aquest contracte, i mitjançant el cobrament d'una prima, l'Entitat Asseguradora s'obliga al
pagament del capital determinat en les Condicions Particulars o a les prestacions establertes quan tingui lloc el fet
el risc del qual és objecte de cobertura.

IV. GARANTIES ASSEGURADES:
Les garanties cobertes són les que s'indiquen tot seguit, amb les limitacions i les exclusions establertes en la
clàusula XVIII.

1. GARANTIA DE DEFUNCIÓ PER ACCIDENT:
S'indemnitzarà el capital establert en les Condicions Particulars en cas de defunció de l'Assegurat a conseqüència
d'un accident garantit per aquest contracte i si l'òbit s'esdevé durant el transcurs d'un any, a partir del moment de
l'accident. Transcorregut aquest període d'un any des de l'accident, la defunció no donarà lloc al pagament
de la indemnització.
El pagament d'aquesta prestació extingeix el contracte.

2. GARANTIA D'INCAPACITAT PERMANENT ABSOLUTA PER ACCIDENT:
S'entén com a tal la situació física i irreversible provocada per un accident, originat independentment de la
voluntat de l'Assegurat, que determini la ineptitud total d'aquest per mantenir qualsevol relació laboral o activitat
professional, atorgada per l'organisme competent espanyol. Als efectes de determinar la data de succés es
considerarà com a tal la d'efectes econòmics de la resolució emesa per l'organisme en qüestió.
Per aquesta cobertura, l'Entitat Asseguradora garanteix el pagament del capital indicat en les Condicions
Particulars, sempre que la incapacitat es determini dins del termini de dos anys, a partir de la data de succés de
l'accident. En cas que no s'arribi a un acord en la determinació del grau d'incapacitat, es recorrerà a l'opinió de
pèrits mèdics en la forma establerta en l'article 38 de la Llei del contracte d'assegurança.
El pagament d'aquesta prestació extingeix el contracte.

3. GARANTIA DE DEFUNCIÓ PER INFART DETERMINAT COM A ACCIDENT LABORAL:
Per aquesta garantia, queda coberta la defunció de l'Assegurat per infart de miocardi, sempre que sigui
determinat com a accident laboral per l'autoritat legal competent, dins dels 12 mesos comptats des de la data de
succés de l'infart. El capital garantit per aquesta garantia serà el que consti en les condicions particulars de la
garantia de defunció per infart. El contracte d'assegurança deixarà de donar cobertura per aquesta garantia a la
renovació de l'anualitat en què l'Assegurat compleixi 60 anys.
El pagament d'aquesta prestació extingeix el contracte.
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4. INDEMNITZACIÓ DIÀRIA PER HOSPITALITZACIÓ PER MALALTIA O ACCIDENT:
L'Assegurador pagarà la indemnització pactada quan l'Assegurat hagi de ser ingressat necessàriament en un
hospital per a un tractament mèdic o quirúrgic, com a conseqüència d'una malaltia o d'un accident patit durant la
vigència de la pòlissa.
El pagament de la indemnització total s'efectuarà un cop produïda l'alta mèdica i un cop acreditades les dates
d'internament i d'alta hospitalària de l'Assegurat. L'hospitalització ha de ser en centres hospitalaris situats a
Espanya.

Termini de carència
En cas d'accident, no hi haurà cap termini de carència.
En cas de malaltia, la cobertura pactada començarà un cop transcorreguts 6 mesos des de la formalització
de la pòlissa.
En tots els casos, cessarà el dret a la indemnització quan:



L'ASSEGURAT obtingui l'alta mèdica de l'hospital on estava ingressat.



L'ASSEGURAT, per cada període de renovació de contracte d'assegurança, hagi estat indemnitzat 180
dies per hospitalització no continuada, i de 90 dies d'hospitalització continuada, sempre referit a la
mateixa patologia d'hospitalització.

5. INCAPACITAT TEMPORAL DE L'ASSEGURAT DERIVADA D'ACCIDENT:
L'Assegurador pagarà la indemnització quan, a causa d'un accident, l'Assegurat quedi incapacitat temporalment
per a l'exercici de la seva ocupació principal declarada en la pòlissa i aquesta incapacitat sigui atorgada per
l'organisme competent espanyol.
La indemnització diària l'import de la qual s'estableix en les Condicions Particulars es determinarà segons els dies
estipulats en el barem.

Termini de carència entre incapacitats temporals successives
El dret a la percepció d'indemnitzacions, corresponents a situacions d'incapacitat temporal subsegüents a
la primera, només es produirà quan l'Assegurat hagi tornat a treballar, amb caràcter remunerat, almenys
un mes des de la finalització de la darrera situació d'incapacitat temporal, quan la causa de la nova situació
d'incapacitat temporal sigui diferent de l'anterior. Si la causa és la mateixa que l'última, per tenir dret a la
indemnització per aquesta garantia, el període de treball efectiu serà d'almenys sis mesos a partir de la
finalització de la incapacitat temporal anterior.
Per aquesta assegurança, i segons aquesta garantia, no s'indemnitzarà ni es reembossarà cap factura o
despesa sanitària en què incorri l'Assegurat, fins i tot en els processos que sí generin dret a prestació
econòmica en virtut d'aquesta pòlissa.
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Es deixarà de generar la indemnització en el moment en què es diagnostiqui a l'Assegurat que la
situació originada per l'accident que ha motivat el sinistre s'ha transformat en una incapacitat permanent
absoluta.

6. INCAPACITAT TEMPORAL PER MALALTIA:
Dins dels termes i condicions consignats en aquesta pòlissa, l'Assegurador garanteix el pagament d'un subsidi
diari a causa de malaltia segons els dies estipulats en el barem i un cop transcorreguts els períodes de carència
que estan determinats. Vegeu Annex 1.
Per aquesta assegurança, i segons aquesta garantia, no s'indemnitzarà ni es reembossarà cap factura o
despesa sanitària en què incorri l'Assegurat, fins i tot en els processos que sí generin dret a prestació
econòmica en virtut d'aquesta pòlissa.
Es deixarà de generar la indemnització en el moment en què es diagnostiqui a l'Assegurat que la situació
originada per la malaltia que ha motivat el sinistre s'ha transformat en una incapacitat permanent absoluta.
Un cop concedida la indemnització per una patologia concreta, les sobrevingudes dins del mateix període
indemnitzat conforme al barem no seran objecte de cobertura.

Termini de carència
La cobertura pactada començarà un cop transcorreguts els terminis de carència que s'estableixen a continuació:
La malaltia causant de la Invalidesa Temporal s'ha de produir un cop transcorreguts sis mesos des de la data
d'efecte de la pòlissa.
Per als processos d'hèrnia discal, lumbàlgies, dorsàlgies i cerviàlgies, el termini de carència serà de dotze
mesos per als processos que no estiguin exclosos en l'article XV de la pòlissa. Aquests processos, sempre
que no siguin preexistents en la data d'efecte de la pòlissa i un cop superat el període de carència, tindran un
període de cobertura màxim per cada període de renovació de contracte d'assegurança d'un mes, com a
conseqüència de malaltia.
Per al risc de part, han d'haver transcorregut dotze mesos des de la inclusió de l'Assegurada a la cobertura del
contracte.

Termini de carència entre incapacitats temporals successives
El dret a la percepció d'indemnitzacions, corresponents a situacions d'Incapacitat Temporal subsegüents a la
primera, fins i tot la produïda dins del període de carència, només es produirà quan l'Assegurat hagi tornat a
treballar, amb caràcter remunerat, almenys un mes des de la finalització de la darrera situació d'Incapacitat
Temporal, quan la causa de la nova situació d'Incapacitat Temporal sigui diferent de l'anterior. Si la causa és la
mateixa que l'anterior, per tenir dret a la indemnització per aquesta garantia, el període de treball efectiu
remunerat serà d'almenys sis mesos a partir de la finalització de la Incapacitat Temporal anterior.
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Període de franquícia
S'estableix un període de franquícia de set dies. La franquícia ja està incorporada en el barem; per això, donarà
lloc a l'absència d'indemnització en algunes patologies descrites en el barem. La indemnització es generarà a
partir del dia següent de finalitzar el període de franquícia, sempre que el sinistre es comuniqui a l'entitat dins del
termini màxim de set dies des del moment en què se'n tingui coneixement.
En cas contrari, el termini de franquícia començarà a comptar a partir del dia en què l'Assegurador hagi rebut la
comunicació del sinistre.

V. CAPITAL:
El capital assegurat per a cadascuna de les garanties contractades és el que s'indica en les Condicions Particulars
o en aquestes Condicions Generals.

VI. PRIMA:
És el preu de l'assegurança, incloent-hi els impostos que siguin d'aplicació legal.
Aquesta assegurança es contracta a prima anual amb possibilitat de fraccionament.
Són elements que influeixen en l'establiment del seu import l'edat de l'Assegurat i els capitals garantits.
La prima es calcularà anualment en funció de l'edat actuarial de l'Assegurat a la data de renovació.
La prima serà exigible un cop consentit el contracte. Es carregarà al compte titularitat del Prenedor en l'entitat
creditícia que es detalla en les Condicions Particulars. El contracte no entrarà en vigor fins que no s'hagi efectuat
el pagament.
Els rebuts de prima successius es pagaran a l'entitat al compte bancari al qual s'hagi domiciliat el pagament, en
cada data de renovació del contracte o d'emissió de rebuts especificada en les Condicions Particulars.
Només es podrà realitzar el pagament per domiciliació en comptes corrents oberts en entitats de crèdit de l'Estat
espanyol.
En el supòsit que qualsevol dels rebuts de prima resulti impagat, el Prenedor disposarà del termini d'un
mes des del dia de l'impagament per satisfer-lo al domicili de l'entitat. En cas contrari, s'aplicarà el que es
disposa en l'article 15 de la Llei del contracte d'assegurança.
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VII. EFECTE I DURADA:
El contracte d'assegurança entrarà en vigor a les 00 hores de la data d'efecte, sempre que hagi estat acceptat per
l'Entitat Asseguradora i consentit per les parts i s'hagi satisfet el rebut de la prima. La durada del Contracte és
anual, i el primer venciment correspon a la data indicada en les Condicions Particulars com a data de
renovació.
L'Assegurat podrà notificar a l'Assegurador la seva oposició a la pròrroga anual del contracte amb almenys
un (1) mes d'antelació a la data de venciment anual.
L'Assegurador podrà notificar a l'assegurat la seva oposició a la pròrroga anual del contracte amb almenys
dos (2) mesos d'antelació a la data de venciment anual.

VIII. MODIFICACIÓ DE LES GARANTIES PACTADES:
Si l'assegurador vol modificar les garanties pactades per al període següent, ho ha de comunicar al prenedor amb
almenys dos (2) mesos d'antelació al venciment del període en curs, per tal que aquest es pugui oposar a la
pròrroga del contracte amb almenys un (1) mes d'antelació al venciment. Si el prenedor no hi manifesta la seva
oposició mitjançant notificació escrita a l'assegurador, es considerarà que ho accepta i tindrà efecte en el període
d'assegurança següent. Si hi contesta negativament, l'assegurador podrà donar per finalitzada la pòlissa amb
data d'efecte al venciment referit.

IX. SUPÒSIT DE RESOLUCIÓ:
En virtut del que s'estableix en l'article 83 a) de la Llei de contracte d'assegurança, el Prenedor pot resoldre
unilateralment el contracte en el termini de 30 dies des de la data de formalització mitjançant comunicació a
l'Entitat Asseguradora a través d'un suport durador, disponible, accessible i que permeti deixar constància de la
notificació, amb dret a la devolució de la prima no consumida i amb efecte des del dia de l'expedició.
En cas de contractació a distància d'una assegurança, el Prenedor té la facultat unilateral de resoldre el contracte
sense indicar-ne els motius i sense cap tipus de penalització, sempre que no s'hagi produït el sinistre, dins del
termini de 30 dies des de la formalització de la pòlissa, mitjançant comunicació a l'Entitat Asseguradora en C/
Ramírez de Arellano, 35 28043 Madrid, a través d'un suport durador, accessible, disponible i que permeti deixar
constància de la notificació. L'Assegurat tindrà dret a la devolució de la prima no consumida.
L'Assegurador podrà resoldre el contracte per impagament de la prima, o per reserva o inexactitud de les
declaracions de l'Assegurat, conforme al que s'estableix en la Llei de contracte d'assegurança.

X. DECLARACIÓ DEL RISC:
En cas de reserva o d'inexactitud en les declaracions de l'assegurat sobre la seva salut, la seva edat o qualsevol
altra informació que li sol·liciti l'Assegurador per a la valoració del risc, l'Assegurador podrà resoldre el contracte o
privar l'Assegurat de les cobertures de l'assegurança, cas en el qual es procedirà a l'extorn de la prima no
consumida.
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XI. VALORS DE RESCAT, REDUCCIÓ, AVANÇAMENT,
PIGNORACIÓ I REHABILITACIÓ:
No hi ha valor de rescat en cap supòsit. Tampoc no hi ha drets de reducció, d'avançament o de pignoració.
Addicionalment, aquesta assegurança no contempla el dret de rehabilitació.

XII. COMUNICACIONS ENTRE EL PRENEDOR I L'ENTITAT ASSEGURADORA:
Les comunicacions a l'Entitat Asseguradora per part del Prenedor de l'assegurança, de l'Assegurat o del
Beneficiari es realitzaran al domicili social de l'entitat indicat en la pòlissa, o a través de qualsevol de les oficines
del Grup BBVA.
Les comunicacions de l'Entitat Asseguradora al Prenedor, a l'Assegurat o al Beneficiari es realitzaran als seus
domicilis, que es recullen en les Condicions Particulars, llevat que hagin notificat a l'entitat el canvi de domicili per
escrit.

XIII. DESIGNACIÓ DE BENEFICIARIS
Serà Beneficiari d'aquest contracte d'assegurança, en cas de succés del sinistre la/les persona/es designada/es
pel Prenedor en les Condicions Particulars o en les modificacions pertinents dels suplements corresponents.

XIV. CLÀUSULA D'INDISPUTABILITAT, RESOLUCIÓ I DESISTIMENT:
Si el contingut de la pòlissa difereix de la proposició d'assegurança o de les clàusules acordades, el Prenedor pot
reclamar a l'Entitat Asseguradora, en el termini d'un mes a partir del lliurament de la pòlissa, que se solucionin les
divergències existents. Transcorregut aquest termini, si no s'efectua la reclamació, es considera conforme al que
disposa la pòlissa.
En virtut del que s'estableix en l'article 83 a) de la Llei de contracte d'assegurança, el Prenedor pot resoldre
unilateralment el contracte en el termini de 30 dies des de la data de formalització mitjançant comunicació a
l'Entitat Asseguradora a través d'un suport durador, disponible, accessible i que permeti deixar constància de la
notificació, amb dret a la devolució de la prima no consumida i amb efecte des del dia de l'expedició.
En cas de contractació a distància d'una assegurança, el Prenedor té la facultat unilateral de desistir del contracte
sense indicar-ne els motius i sense cap tipus de penalització, sempre que no s'hagi produït el sinistre, dins del
termini de 30 dies des de la formalització de la pòlissa, mitjançant comunicació a l'Entitat Asseguradora en C/
Ramírez de Arellano, 35 28043 Madrid, a través d'un suport durador, accessible, disponible i que permeti deixar
constància de la notificació. L'Assegurat tindrà dret a la devolució de la prima no consumida.
L'Assegurador podrà resoldre el contracte per impagament de la prima, o per reserva o inexactitud de les
declaracions de l'Assegurat, conforme al que s'estableix en la Llei de contracte d'assegurança.
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XV. TRAMITACIÓ EN CAS DE SINISTRES:
El Prenedor de l'assegurança, l'Assegurat o el Beneficiari, segons el tipus de prestació, hauran de comunicar a
l'Assegurador el succés del sinistre en un termini màxim de 7 dies. El pagament de la prestació garantida es
produirà un cop s'hagi aportat la documentació sol·licitada per l'Entitat Asseguradora, relativa a l'acreditació de la
defunció, dret dels beneficiaris, de la causa i circumstàncies d'aquesta, així com de l'evolució de l'estat de salut de
l'Assegurat, fins i tot previ a la contractació de l'assegurança. Addicionalment, i per a la resta de cobertures,
l'Assegurat haurà d'aportar informes mèdics que evidenciïn antecedents, diagnòstics i la seva evolució, o altres
documents requerits necessaris per a la valoració, així com informes d'hospitalització.
L'Assegurat haurà d'acreditar estar donat d'alta com a titular en un règim especial de la Seguretat Social (o
sistema assimilat) o ser un professional lliberal col·legiat; per a això, l'Assegurat aportarà l'últim rebut d'autònoms
del període dins del qual hi ha la data del succés.
El dret a la meritació de la prestació s'extingirà en el moment en què l'Assegurat no faciliti a l'Assegurador
la informació precisa per al tràmit del sinistre, impedeixi o es negui a ser reconegut pels professionals
designats per l'Assegurador.

XVI. CLÀUSULES D'INDEMNITZACIÓ PEL CONSORCI DE COMPENSACIÓ
D' ASSEGURANCES DE LES PÈRDUES DERIVADES D'ESDEVENIMENTS
EXTRAORDINARIS EN ASSEGURANCES DE PERSONES:
(Figura en l'Annex 2 d’aquest Contracte d'Assegurança).

XVII. CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES:
Responsable.- El responsable del tractament de les dades personals proporcionades per l'intervinent és BBVA
ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS, SA, amb domicili social a c/ Ramírez de Arellano, 35, 28043 Madrid.
Delegat de Protecció de Dades.- Es pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de BBVA Allianz
Seguros a de l'adreça de correu electrònic: dpo@bbvaallianz.es.
Categories de dades personals.- Amb motiu d'aquesta relació contractual, BBVA Allianz Seguros pot tractar les
categories de dades personals següents (en endavant, les "Dades Personals"):



Dades d'identificació i de contacte (incloses adreces postals i/o electròniques).



Dades relatives al bé assegurat. En les assegurances d'accidents, malaltia i vida, i en cas de sinistres, BBVA
Allianz Seguros recopilarà dades relatives a la salut, amb el seu consentiment informat previ.



Dades sociodemogràfiques (com ara l'edat, la situació familiar, les residències, els estudis i l'ocupació).

Les Dades Personals hauran d'estar degudament actualitzades per garantir que siguin veraces en tot moment.
Qualsevol modificació s'haurà de comunicar a BBVA Allianz Seguros, a fi que les dades de què disposem
responguin a la seva situació actual.
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Finalitat.- Les Dades Personals s'utilitzaran per a (i) la gestió de la contractació de l'assegurança sol·licitada i el
ple desenvolupament del contracte d'assegurança, (ii) la gestió de fitxers comuns amb altres entitats
asseguradores i institucions col·laboradores amb el sector assegurador amb finalitats estadístiques, actuarials i
de prevenció del frau, així com per a l'elaboració d'estudis de tècnica asseguradora, (iii) la gestió de contractes de
reassegurança, si escau, i (iv) l'elaboració de perfils, estadístiques amb finalitats actuarials i anàlisis de mercat, a fi
de poder oferir productes que considerem adaptats al perfil del client, així com ofertes personalitzades amb preus
més ajustats.
Base Legal.- La base legal que permet que BBVA Allianz Seguros tracti les Dades Personals per a les finalitats
indicades en els apartats anteriors és:
(i) i (iii) el compliment del contracte i, addicionalment, el compliment de les obligacions imposades per les lleis,
com ara la Llei 20/2015 d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores, la
Llei 50/1980 del contracte d'assegurança, la Normativa de distribució d'assegurances i la Llei 10/2010 de
prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.
(ii) l'interès legítim de BBVA Allianz Seguros. La Llei 20/2015 d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats
asseguradores i reasseguradores admet que les entitats asseguradores puguin establir fitxers compartits per
a la liquidació de sinistres i la col·laboració estadisticoactuarial, per permetre l'elaboració de tarifes i la selecció
de riscos. De la mateixa manera, la Llei 20/2015 atribueix la potestat de crear fitxers comuns la finalitat dels
quals sigui evitar actuacions fraudulentes adreçades a obtenir un enriquiment il·lícit sobre la base,
principalment, de reclamar danys no produïts. Aquests fitxers compleixen una funció social, ja que s'hi permet
l'accés a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat. La inclusió en aquest fitxer serà degudament informada.
(iv) l'interès legítim de BBVA Allianz Seguros a poder atendre millor les expectatives dels nostres clients i que
això ens permeti incrementar-ne el grau de satisfacció, així com realitzar estadístiques amb finalitats
actuarials, enquestes o estudis de mercat. Aquest interès legítim respecta el dret del prenedor/assegurat a la
protecció de les seves dades personals, a l'honor i a la intimitat personal i familiar. A BBVA Allianz Seguros
considerem que el client té una expectativa raonable que s'utilitzin les seves dades per poder-li oferir
productes i serveis d'acord amb el seu perfil i gaudir d'una millor experiència com a client.
En tots dos casos, basats en l'interès legítim (ii) i (iv), pot exercir el dret d'oposició a l'adreça
derechosprotecciondatos@bbvaallianz.es.
Conservació de Dades Personals.- Les Dades Personals es conservaran durant la vigència de la relació
contractual. BBVA Allianz Seguros conservarà les sol·licituds d'assegurança que no se signin durant el termini
màxim de noranta (90) dies, llevat que en la sol·licitud pactem un termini superior, per evitar duplicitat de
gestions davant de noves sol·licituds. Un cop finalitzada la relació contractual, BBVA Allianz Seguros mantindrà
les Dades Personals bloquejades durant els terminis de prescripció legal; amb caràcter general, durant 10 anys en
virtut de la normativa de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. Transcorreguts els
terminis de prescripció legal, destruirem les Dades Personals.
Comunicació de Dades.- No cedirem les Dades Personals a tercers, llevat que la llei ens hi obligui i en els
contractes de reassegurança, com a conseqüència de la relació contractual mateix.
Per poder prestar un servei adequat i gestionar la relació contractual, a l'enllaç que s'indica a l'últim apartat
d'aquesta clàusula hi ha una relació per categories de les empreses que tracten les Dades Personals per compte
de BBVA Allianz Seguros, com a part de la prestació de serveis que els hem contractat.

BBVA Allianz Seguros y Reaseguros, S.A.
Calle Ramírez de Arellano, 35 28043 Madrid - Tel. 91 392 34 11

10

BBVA ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS, S.A , con domicilio social en Calle Ramírez de Arellano, 35 28043 Madrid con CIF A88630694. Sociedad Inscrita en el Reg. Merc. de Madrid: Tomo 39.969, Folio 153, Hoja M-709924

Drets del titular de les Dades Personals.- El titular de les Dades Personals en qualsevol moment pot exercir
determinats drets davant de BBVA Allianz Seguros. En aquest sentit, el titular de les Dades Personals podrà
accedir, rectificar, suprimir, oposar-se, limitar el tractament o sol·licitar la portabilitat de les Dades Personals
adreçant-se per escrit a BBVA Allianz Seguros, acompanyant la sol·licitud amb una còpia del DNI o document
equivalent acreditatiu de la seva identitat, indicant el dret que es vol exercir i enviant-ho a l'adreça següent:



BBVA Allianz Seguros. Departamento de Calidad. Calle Tarragona, 109 08014 Barcelona.



O per correu electrònic a derechosprotecciondatos@bbvaallianz.es.

L'exercici d'aquests drets és gratuït.
Si considera que les seves Dades Personals no s'han tractat d'acord amb la normativa, pot contactar amb el
Delegat de Protecció de Dades de BBVA Allianz Seguros a l'adreça de correu electrònic dpo@bbvaallianz.es.
També pot presentar, si escau, una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades
(www.agpd.es).
La informació ampliada de la Política de Protecció de Dades de BBVA Allianz Seguros es pot consultar a l'enllaç
següent: www.bbvaallianz.es.
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Llegeixi-ho amb atenció i signi-ho només si està
d'acord amb el contingut

XVIII. LIMITACIONS I EXCLUSIONS DEL RISC I CLÀUSULES LIMITATIVES
DELS DRETS DE L'ASSEGURAT:
Per a la contractació d'aquesta assegurança serà imprescindible que l'Assegurat estigui donat d'alta com a
titular Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (o assimilat) o sigui un
professional liberal col·legiat.
L'Assegurat ha d'informar, durant la vigència del contracte, de la seva baixa del Règim Especial de
Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (o assimilat). Com a conseqüència d'això, es produirà
l'anul·lació de la pòlissa i tindrà lloc el retorn de la prima no consumida de l'anualitat.
L'Assegurador no cobrirà les incapacitats que estiguin en curs en el moment de subscriure la pòlissa.
Les garanties per incapacitat temporal derivada d'accident i de malaltia són incompatibles i excloents
mútuament.

1. LIMITACIÓ DE LES GARANTIES: EDAT
No es poden assegurar els menors de 18 anys naturals, per a totes les garanties.
Per a la garantia de Defunció per accident, l'edat màxima de contractació serà de 59 anys actuarials i l'edat
màxima de renovació, 64 anys actuarials.
Per a la garantia d'Incapacitat Permanent Absoluta per accident, Indemnització diària per hospitalització per
malaltia o per accident, Incapacitat Temporal per accident o malaltia,, l'edat màxima de contractació serà de
59 anys actuarials i l'edat màxima de renovació, 64 anys actuarials.
Per a les garanties de Defunció per Infart considerat com a accident laboral, l'edat màxima de contractació i de
renovació serà de 59 anys actuarials.

2. EXCLUSIONS A TOTES LES GARANTIES:
Queden exclosos els sinistres que es produeixin en les circumstàncies següents:
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 catàstrofe o calamitat
nacional.
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Els produïts mentre l'Assegurat sigui, per qualsevol motiu, en un país que es trobi en situació de
conflicte armat o de guerra declarada.
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 amb caràcter d'aficionat: equitació, esquí en competició, alpinisme, espeleologia,
lluita, boxa, arts marcials, immersions submarines, esports aeris, automobilisme, motociclisme, rugbi i
polo.
Els derivats de l'exercici del toreig i dels correbous amb braus.
Els sinistres en els quals se certifiqui mèdicament la presència d'estupefaents en humor vitri i en sang,
en una concentració indicativa de consum a les hores prèvies al sinistre, l'activitat dels quals es pugui
demostrar pericialment en el moment del sinistre, i el consum d'alcohol demostrat en les mostres
biològiques esmentades, mitjançant un nivell superior a 0,5 grams/litre en sang.
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
de béns.
Les conseqüències de sinistres causats voluntàriament pel mateix Assegurat queden excloses durant
tota la vigència del contracte d'assegurança.
Quan la defunció s'hagi produït per un acte violent o intencionat, no buscat per l'Assegurat, que hagi
tingut lloc en països diferents dels següents: membres de la Unió Europea, Andorra, Suïssa, Islàndia o
Noruega.
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 del sinistre.
El suïcidi i la temptativa de suïcidi durant els tres primers anys de vigència de l'assegurança.
Les lesions o les conseqüències d'intervencions quirúrgiques o de tractaments mèdics que es duguin a
terme per motius que no siguin sanitaris, com, per exemple, els processos de cirurgia estètica i els
tractaments d'esterilitat o d'infertilitat.
Les cures de repòs, termals o dietètiques i les revisions mèdiques o els controls de salut.
Els accidents derivats de la conducció per part de l'Assegurat de vehicles sense el permís corresponent
en vigor expedit per l'autoritat competent.
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3. EXCLUSIONS PRÒPIES DE DEFUNCIÓ PER ACCIDENT:
Queden exclosos els sinistres que es produeixin en les circumstàncies següents:
1.

Els accidents cerebrovasculars i cardiovasculars, tals com aneurismes, infarts, embolismes,
hemorràgies, ictus i similars. En cap cas no queden inclosos en l'objecte de la coberta, encara que
siguin declarats com a accident laboral o malaltia professional per l'organisme competent d'avaluació
o per sentència judicial ferma.

2. Les conseqüències derivades de processos de diagnòstics invasius o reaccions adverses a qualsevol
tipus de tractament mèdic o quirúrgic.
3. Les conseqüències de desmais, síncopes, atacs d'epilèpsia de qualsevol naturalesa, estats morbosos o
degeneratius i hèrnies, independentment del seu origen.
4. Els accidents ocasionats com a conductor o passatger de ciclomotor, motocicleta o quad si superen
una cilindrada de 125 centímetres cúbics.

4. EXCLUSIONS DE LA GARANTIA D'INCAPACITAT PERMANENT ABSOLUTA PER
ACCIDENT:
Queden exclosos els sinistres que es produeixin en les circumstàncies següents:
1.

Les neuropaties i algiopaties que no donin símptomes objectius que puguin ser comprovats
clínicament i per proves d'imatge.

2. Els trastorns d'ansietat i/o trastorns depressius, fibromiàlgies, síndrome de fatiga crònica i estrès
posttraumàtic.
3. Processos de la columna vertebral (cerviàlgies, dorsàlgies, lumbàlgies…) amb absència de símptomes
neurològics objectivats clínicament i per proves d'imatge que en confirmin la patologia causant.
4. Els accidents ocasionats com a conductor o passatger de ciclomotor, motocicleta o quad si superen
una cilindrada de 125 centímetres cúbics.
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5. EXCLUSIONS INDEMNITZACIÓ DIÀRIA PER HOSPITALITZACIÓ
PER MALALTIA O ACCIDENT:
Queden exclosos els sinistres que es produeixin en les circumstàncies següents:
1.

La indemnització o el subsidi per hospitalització, quan l'internament sigui inferior a 96 hores.

2. Les despeses dels serveis mèdics o quirúrgics.
3. Hospitalitzacions amb l'objectiu de realitzar cures de rehabilitació.
4. Les cures de repòs, termals o dietètiques i les revisions mèdiques o els controls de salut.
5. Les neuropaties i algiopaties que no donin símptomes objectius que puguin ser comprovats
clínicament i per proves d'imatge.
6. 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.
7. Els trastorns d'ansietat i/o trastorns depressius, fibromiàlgies, síndrome de fatiga crònica i estrès
posttraumàtic.
8. Processos de la columna vertebral (cerviàlgies, dorsàlgies, lumbàlgies...) amb absència de símptomes
neurològics objectivats clínicament i per proves d'imatge que en confirmin la patologia causant.

6. EXCLUSIONS PRÒPIES D'INCAPACITAT TEMPORAL DE L'ASSEGURAT DERIVADA
D'ACCIDENT O MALALTIA:
Queden exclosos els sinistres que es produeixin en les circumstàncies següents:
1.

Els processos d'origen psiquiàtric o psicològic, així com els neurològics, incloent l'estrès posttraumàtic
i els processos que només cursin amb dolor, sense que hi hagi cap causa demostrable amb proves de
diagnòstic mèdic.

2. Les conseqüències derivades de processos de diagnòstics invasius o reaccions adverses a qualsevol
tipus de tractament mèdic o quirúrgic.
3. Les conseqüències de desmais, síncopes, estats morbosos o degeneratius.
4. Les cures de repòs, termals o dietètiques i les revisions mèdiques o els controls de salut.
5. Accidents la cobertura dels quals correspongui al Consorci de Compensació d'Assegurances.
6. Les neuropaties i algiopaties que no donin símptomes objectius que puguin ser comprovats
clínicament i per proves d'imatge.
7. Trastorns d'ansietat i/o trastorns depressius, fibromiàlgies, síndrome de fatiga crònica
i estrès.
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Annex 1

Barem d'Indemnització
per Incapacitat Temporal
Per Accident
Cirurgia
Maxil·lofacial

Dies

Fractura zigomàtica o malar amb afectació òrbita

90

Fractura zigomàtica o malar sense afectació òrbita

60

Fractura de mandíbula

60

Fractura de Le Fort (I)

60

Fractura de Le Fort (II)

90

Fractura de Le Fort (III)

90

Fractura del còndil mandibular

45

Fractura del maxil·lar superior: tractament cruent

90

Fractura del maxil·lar superior: tractament no cruent

60

Fractura nasal que no requereix reducció quirúrgica

13

Fractura nasal que requereix reducció quirúrgica

20

Fractures facials que no requereixen reducció quirúrgica

21

Extraccions i reparacions dentals
Oftalmologia

0
Dies

Cirurgia del despreniment de retina

25

Cirurgia sobre la cambra anterior amb pròtesi

22

Cirurgia sobre la cambra anterior sense pròtesi

14

Cirurgia sobre la cambra posterior

26

Cos estrany intraocular. Ferida perforant en cambra anterior

25

Cos estrany. Extracció quirúrgica i tamponament superior a 6 dies

8

Cos estrany. Extracció i tamponament inferior a 7 dies

0

Enucleació per esclat traumàtic

25

Iritis, uveïtis traumàtica

15

BBVA Allianz Seguros y Reaseguros, S.A.
Calle Ramírez de Arellano, 35 28043 Madrid - Tel. 91 392 34 11

16

BBVA ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS, S.A , con domicilio social en Calle Ramírez de Arellano, 35 28043 Madrid con CIF A88630694. Sociedad Inscrita en el Reg. Merc. de Madrid: Tomo 39.969, Folio 153, Hoja M-709924

Amputacions
Extremitat inferior total o parcial (llevat dits i peu)

Dies
120

Extremitat inferior total o parcial (llevat dits)

90

Peu o avantpeu (tars o metatars)

90

Palpís del dit o parts toves d'un dit de la mà o del peu

7

Parcial d'un dit de la mà o del peu (amputació falanges)

30

Total d'un dit 1r (polze) o 2n de la mà

60

Total d'un dit 3r, 4t o 5è de la mà

45

Total d'un dit 1r (polze) del peu

60

Total d'un dit 2n, 3r, 4t o 5è del peu

30

Cremades

Dies

Cremades I: de primer grau (totes) i de segon grau amb menys del 3% d'extensió corporal afectada

0

Cremades II: de segon grau més del 3% i menys del 10% i de tercer grau menys
del 3% d'extensió corporal afectada

7

Cremades III: de segon grau més del 10% i menys del 21% i de tercer grau de més del
3% i menys del 10% d'extensió corporal afectada

30

Cremades IV: de segon grau més del 20% i menys del 40% d'extensió corporal afectada

60

Cremades V: de segon grau més del 40% d'extensió corporal afectada

90

Cremades VI: de tercer grau més del 20% i menys del 40% d'extensió corporal afectada

120

Cremades VII: de tercer grau més del 40% d'extensió corporal afectada

180

Cremades VIII: de segon o de tercer grau que afectin més del
30% del palmell de la mà i els dits

15

Cremades IX: de segon o de tercer grau que afectin més del 50% del palmell de la mà i dels dits (inclòs el dors) 21
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Traumatologia
Articulacions
Artritis traumàtica de grans articulacions amb vessament articular tractada amb artrocentesi

Dies
21

Artritis traumàtica de grans articulacions sense artrocentesi

8

Artritis traumàtica de mans i peus i immobilització amb fèrula durant més de 7 dies

8

Artroscòpia terapèutica: meniscectomia, regularització de lesions condrals

21

Plàstia perartroscòpica

51

Síndrome del túnel carpià posttraumatisme. Tractament conservador sense cirurgia
Tractament amb cirurgia
Osteomuscular
Osteomielitis aguda
Contractures i contusions musculars

7
21
Dies
81
0

Ruptures fibril·lars (ecografia positiva)

12

Fissura d'ossos curts

15

Fissura d'ossos llargs

30

Sutures (sense afectació tendinosa): dits (mans i peus)

7

Sutures (sense afectació tendinosa): palmell mà i planta peu

8

Sutures (sense afectació tendinosa): resta del cos

0

Sutures (sense afectació tendinosa): genoll, colze, canell (amb més de cinc punts de sutura)

7

Neurologia
Traumatisme cranioencefàlic (TCE): commoció cerebral (amb ingrés clínic mínim de 24 hores)

Dies
7

Traumatisme cranioencefàlic (TCE): fractura cranial amb afectació parenquimatosa cerebral
diagnosticada per RMN

120

Traumatisme cranioencefàlic (TCE): fractura cranial amb afectació parenquimatosa cerebral
i estat de coma de més d'un mes de durada

210

Traumatisme cranioencefàlic (TCE): fractura cranial sense afectació orgànica cerebral

52

Traumatisme cranioencefàlic (TCE): hematoma epi o subdural

60

Vertigen perifèric o central posttraumàtic (no malaltia de Ménière)

0
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Traumatologia i Ortopèdia
Cirurgia Ortopèdica
Artròdesi de genoll

Dies
90

Artròdesi dos o més cossos vertebrals amb instrumentació

150

Artroplàstia total o parcial de maluc

120

Cerviàlgia-cervicobraquiàlgia-contractura o esquinç-protrusió o hèrnia discal. Amb afectació
radicular objectivada en EMG. Tractament quirúrgic: artròdesi cervical (qualsevol tècnica)

120

Cerviàlgia-cervicobraquiàlgia-contractura o esquinç-protrusió o hèrnia discal. Amb afectació
radicular objectivada en EMG. Tractament quirúrgic: laminectomia descompressiva

75

Cerviàlgia-cervicobraquiàlgia-contractura o esquinç-protrusió o hèrnia discal. Amb afectació
radicular objectivada en EMG. Tractament quirúrgic: nucleotomia percutània o quimionucleosi

45

Empelts nerviosos

48

Lumbàlgia-lumbago-contractura o esquinç lumbar-lumbociatàlgia-hèrnia discal. Amb afectació
radicular objectivada en EMG. Tractament quirúrgic: laminectomia descompressiva

75

Lumbàlgia-lumbago-contractura o esquinç lumbar-lumbociatàlgia-hèrnia discal. Amb afectació
radicular objectivada en EMG. Tractament quirúrgic: nucleotomia percutània o quimionucleosi

45

Pròtesi parcial de genoll

60

Pròtesi total de genoll

120

Recanvi de pròtesi total

120

Transposicions tendinoses

60

Tractament quirúrgic del trencament agut del maneguet dels rotadors

70

Tractament quirúrgic del trencament complet de bíceps i/o tendó llarg

70

Tractament quirúrgic de pseudoartrosi d'ossos llargs
Cintura Pelviana
Fractura còtila complexa. Fractura luxació central de maluc
Fractura anell pelvià. Fractura de sacre
Fractura de còtila amb o sense luxació de maluc

150
Dies
240
90
120

Fractura de branques iliopúbiques, isquiopúbiques o espines ilíaques

60

Luxació simple de maluc sense fractura

45
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Extremitat Inferior (1/2)

Dies

Esquinç turmell immobilitzat amb embenat elàstic o guix durant més de 8 dies i menys de 15

10

Esquinç turmell immobilitzat amb embenat elàstic o guix durant més de 14 dies i menys de 22

21

Esquinç de turmell tractat amb immobilització inferior a 9 dies

0

Esquinç turmell immobilitzat amb embenat elàstic o guix durant més de 21 dies i menys de 29

30

Esquinç turmell immobilitzat amb embenat elàstic o guix durant més de 28 dies o tractament quirúrgic

45

Esquinç de dits del peu

0

Fractura de calcani. Tractament ortopèdic

150

Fractura de calcani. Tractament quirúrgic

210

Fractura cervicals, pertrocanteriana i subtrocanteriana

180

Fractura diàfisi femoral

150

Fractura diàfisi tibial

180

Fractura mal·leolars

90

Fractura planell tibial

150

Fractura metatarsians

90

Fractura piló tibial

150

Fractura ròtula complexa o comminuta

150

Fractura ròtula simple
Fractures supracondílies, intercondílies i supraintercondílies

90
180

Fractura tars. Tractament ortopèdic

90

Fractura tars. Tractament quirúrgic

120

Fractura bimal·leolars o trimal·leolars

50

Fractura dits

30

Sutura lligaments turmell per inestabilitat crònica de l'articulació

38

Genoll: esquinç o trencament de lligament creuat (LCA-LCP) immobilitzat amb guix durant més de 28dies

52

Genoll: trencament de lligament creuat (LCA-LCP) immobilitzat amb embenat elàstic
o guix durant més de 21 dies

35

Genoll: esquinç de lligament creuat (LCA-LCP) immobilitzat amb embenat elàstic
o guix durant més de 14 dies i menys de 29

21

Genoll: esquinç de lligament creuat (LCA-LCP) immobilitzat amb embenat elàstic
o guix durant més de 7 dies i menys de 15

15

Genoll: esquinç o trencament de lligament creuat (LCA-LCP) tractat sense immobilització
o amb embenat elàstic o guix durant més de 8 dies

0

Genoll: esquinç de lligament lateral intern-extern (LLI-LLE) immobilitzat amb embenat
elàstic o guix durant més de 15 dies i menys de 22

21

Genoll: esquinç de lligament lateral intern-extern (LLI-LLE) immobilitzat amb embenat
elàstic o guix durant més de 21 dies i menys de 29

45

Genoll: esquinç de lligament lateral intern-extern (LLI-LLE) immobilitzat amb embenat
elàstic o guix durant més de 7 dies i menys de 16

8
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Extremitat Inferior (2/2)

Dies

Genoll: esquinç de lligament lateral intern-extern (LLI-LLE) immobilitzat amb embenat
elàstic o guix durant més de 28 dies o tractament quirúrgic

90

Genoll: esquinç de lligament lateral intern-extern (LLI-LLE) immobilitzat amb embenat
elàstic o guix durant menys de 8 dies

0

Genoll: lesions complexes (tríada-pèntada). Tractament quirúrgic

210

Genoll: trencament complet LCA i/o LCP. Tractament quirúrgic mitjançant ligamentoplàstia

120

Trencament del tendó d'Aquil·les o del tendó rotulià. Tract. ortopèdic o quirúrgic

90

Trencament menisc: tractament ortopèdic i/o quirúrgic

21

Extremitat Superior Inferior (1/2)
Esquinç de colze o canell immobilitzat amb guix

Dies
19

Esquinç de colze o canell no immobilitzat amb guix

0

Esquinç de mans o peus tractat mitjançant immobilització durant més de 6 dies

7

Esquinç d'espatlla amb indicació mèdica d'immobilització durant més de 7 dies

19

Esquinç o subluxació acromioclavicular o esternoclavicular tractat amb embenat durant més de dies

17

Fractura avantbraç o canell

90

Fractura clavícula o escàpula. Tractament ortopèdic

50

Fractura clavícula o escàpula. Tractament quirúrgic

60

Fractura subcapital d'húmer

130

Fractura diàfisi humeral i paleta humeral

120

Fractura ossos del carp, llevat escafoide

80

Fractura metacarpians

75

Fractura olècran, coronoide, epicòndil, epitròclea

90

Fractura d'escafoide (diagnòstic tardà confirmat)

100

Fractura de falanges (llevat falanges distals)

45

Fractura de falanges distals

21

Fractura luxació carp. Tractament quirúrgic

90

Luxació acromioclavicular. Tractament ortopèdic (immobilització)

40

Luxació acromioclavicular. Tractament quirúrgic

50

Luxació de colze, canell o carp

50

Luxació d'espatlla associada a fractura de tròquiter

100

Luxació escapulohumeral. Tractament ortopèdic

40

Luxació escapulohumeral. Tractament quirúrgic

50

Luxació esternoclavicular. Tractament quirúrgic

50

Luxació esternoclavicular. Tractament ortopèdic (immobilització)

28

Luxació IF dels dits de la mà o del peu

30

Luxació MCF del polze

45
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Extremitat Superior Inferior (2/2)

Dies

Luxació MCF i MTF dels dits de la mà o del peu

30

Secció de tendons extensors

50

Secció de tendons flexors

75

Traumatismes complexos de la mà (diverses lesions tendinoses + fractures de diversos metes o falanges)
Raquis Cervical
Cerviàlgia-cervicobraquiàlgia-contractura o esquinç-protrusió o hèrnia discal amb
afectació radicular objectivada amb EMG. Tractament mèdic

100
Dies
21

Cerviàlgia-cervicobraquiàlgia-contractura o esquinç-protrusió o hèrnia discal sense
afectació radicular objectivada amb EMG. Amb indicació mèdica d'immobilització amb collaret més de 10 dies 21
Cerviàlgia-cervicobraquiàlgia-contractura o esquinç-protrusió o hèrnia discal sense
afectació radicular objectivada amb EMG. Amb indicació mèdica d'immobilització amb collaret menys de 10 dies0
Fractures-luxacions cervicals no quirúrgiques
Fractures-luxacions cervicals sense lesió medul·lar. Tract. quirúrgic: artròdesi anterior
Raquis Dorsolumbar Cervical
Fractures apòfisis vertebrals (espinoses, transverses)

90
120
Dies
60

Fractures de cos vertebral subsidiàries de tractament ortopèdic

120

Fractures luxació amb lesió medul·lar: paraplegia.

365

Fractures luxació sense lesió medul·lar subsidiàries de tract. quirúrgic (qualsevol tècnica)

180

Lumbàlgia-lumbago-contractura o esquinç lumbar-lumbociatàlgia-hèrnia discal amb
objectivació d'afectació radicular a EMG. Tractament mèdic
Lumbàlgia-lumbago-contractura o esquinç lumbar-lumbociatàlgia-hèrnia discal sense
objectivació d'afectació radicular a EMG
Tòrax i tràquea

21
0
Dies

Fractura d'estèrnum

40

Fractures costals amb inestabilitat toràcica (volet), diferents tècniques (pressió positiva - grapes Judet)

90

Traumatisme toràcic amb trencament bronquial o dissecció aòrtica

90

Una o diverses fractures costals amb hemo o pneumotòrax

75

Una o diverses fractures costals desplaçades sense afectació del parènquima pulmonar

40

Una o diverses fractures costals no desplaçades o fissures, sense hemo o pneumotòrax

21
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Per Malaltia
Cardiologia i Cirurgia Cardiovascular
Angina de pit (angor) (amb necessitat d'ingrés hospitalari)
Arrítmies cròniques amb tractament clínic o sense

Dies
45
0

Crisi o episodi d'arrítmia aguda simptomàtica que requereixi tractament hospitalari

17

Dissecció d'aorta

59

Endocarditis

79

Endocarditis sobre vàlvula protètica

79

Exploracions: angioplàstia transluminal percutània

18

Exploracions: cateterisme cardíac terapèutic (no diagnòstic)

10

Hipertensió maligna. Crisi hipertensiva amb ingrés hospitalari

10

Infart agut de miocardi (IAM)

95

Insuficiència cardíaca congestiva aguda

30

Miocarditis

30

Pericarditis vírica

22

Trasplantament cardíac

365

CIRURGIA
Cardiovascular

Dies

Arteriectomia

27

Bypass aortorenal

41

Cirurgia amb circulació extracorpòria (CEC) (Pròtesi o bypass)

83

Cirurgia d'aneurisma d'aorta abdominal

62

Cirurgia d'aneurisma i/o dissecció d'aorta toràcica

83

Coartació d'aorta

36

Comissurotomia

34

Embolectomia

20

Flebectomies safenes

26

Pericardi. Tractament quirúrgic

28

Simpatectomia: lumbar

23

Simpatectomia: toràcica

32

Tromboflebitis sense cirurgia

15
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Digestiu/Endocrinologia (1/2)

Dies

Abscessos pararectals i quistos dermoides/sacres infectats (drenatge quirúrgic o marsupialització)

12

Abscessos pararectals i quistos dermoides/sacres infectats (extirpació en bloc)

18

Abscessos pararectals i quistos dermoides/sacres infectats (sense ingrés hospitalari)

3

Apendicectomia

11

Colostomia

53

Esòfag (amb tractament quirúrgic) (no càncer: hèrnia hiat-diverticle)

31

Estenosi pilòrica (amb tractament quirúrgic)

30

Gastrectomia

38

Gastrorràfia

26

Hemicolectomia (AP)

49

Hemorroides, fissures, fístules i prolapse rectal (amb tractament mèdic)

0

Hemorroides, fissures, fístules i prolapse rectal (amb tractament quirúrgic)

16

Fetge: resecció/exèresi abscés

30

Fetge: hepatectomia parcial

47

Fetge: hepatitis inflamatòries cronificades
Fetge: resecció quirúrgica/exèresi quist hidatídic
Fetge: trasplantament hepàtic

0
29
150

Fetge: resecció quirúrgica/exèresi tumors benignes

27

Panproctocolectomia (AP)

74

Reintervencions gàstriques i subfrèniques

38

Resecció entèrica

37

Vagotomia-piloroplàstia

30

Colecistectomia (via biliar)

29

Colecistectomia (via biliar) + esfinterotomia

36

Malaltia de Zollinger-Ellison amb o sense cirurgia (esofàgica, gàstrica, duodenal)

30

Malaltia inflamatòria intestinal (colitis ulcerosa i malaltia de Crohn): complicació

29

Malaltia inflamatòria intestinal (colitis ulcerosa i malaltia de Crohn): brot

15

Esplenectomia

45
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Digestiu/Endocrinologia (2/2)
Eventració, reducció quirúrgica

Dies
18

Gastroenteritis aguda amb ingrés hospitalari superior a 7 dies

7

Gastroenteritis aguda

0

Gastroenteritis aguda complicada amb fracàs renal agut

26

Hemorràgia digestiva aguda (esofàgica, gàstrica, duodenal)

15

Herniorràfia umbilical/inguinal unilateral/crural unilateral

18

Ili paralític

20

Infart mesentèric amb cirurgia

44

Obstrucció intestinal reducció quirúrgica

45

Pancreatectomia

50

Pancreatitis crònica: reaguditzacions

15

Pancreatitis: aguda i hemorràgica o complicada (esteatonecrosi)

41

Úlcera esofàgica, gàstrica o duodenal objectivada per gastroscòpia amb complicacions

15

Cetoacidosi, coma cetoacidòtic o hiperosmolar (complicacions de Diabetis Mellitus)

15

Cirurgia de la hipòfisi: panhipopituïtarisme, tumors, granulomes

47

Cirurgia del feocromocitoma

38

Paratiroïdisme (hiper-hipo)

14

Prolactinoma quirúrgic

39

Suprarenal: malaltia d'Addison-Cushing Conn

19

Tiroides: malaltia de Basedow

21

Tiroides: tiroïditis

16

Ginecologia

Dies

Annexectomia

26

Cirurgia de l'endometriosi greu

35

Conització per càncer in situ o cin III 1.1. Correcció de prolapses i celes

25

Histerectomia abdominal

32

Histerectomia vaginal

23

Operació de Manchester

23
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Maxil·lofacial/Otorrinolaringologia

Dies

Cirurgia del terra de la boca

60

Cirurgia del tumor benigne de paròtide

25

Glàndules salivals. Tractament quirúrgic

14

Quistos maxil·lars. Tractament quirúrgic

9

Abordatge de càvum (fibroma i altres)

14

Adenoidectomia

8

Biòpsia de càvum (AP benigne)

8

Biòpsia de laringe i polipectomia

11

Cirurgia de la sinusitis

7

Cirurgia de l'oïda interna

22

Cirurgia de l'oïda externa

0

Cirurgia de l'oïda mitjana

13

Cordectomia

14

Esofagotomia

22

Estapedectomia

60

Extirpació cornets

7

Extraccions dentals

0

Flegmó periamigdalí

13

Flegmó-abscés laringi

13

Laringectomia

100

Mastoïdectomia

21

Resecció septe

20

Neurocirurgia

Dies

Artròdesi vertebral

120

Craniotomia (trepanació) per qualsevol causa

47

Craniotomia amb intervenció encèfal (sang, tumors benignes)

97

Hèrnia de disc (qualsevol nivell): percutània i quimionucleosi

45

Hèrnia de disc (qualsevol nivell): tractament quirúrgic clàssic

75

Hidrocefàlia amb tractament quirúrgic

45

Lobotomia

47

Medul·la espinal: ependimoma

47

Medul·la espinal: meningocele

44

Vàlvules de derivació

41
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Oftalmologia

Dies

Cirurgia de les cataractes

25

Cirurgia de despreniment de retina

25

Cirurgia sobre la cambra anterior amb pròtesi

22

Cirurgia sobre la cambra anterior sense pròtesi

14

Cirurgia sobre la cambra posterior

26

Conjuntivitis/queratitis/úlcera corneal

0

Glaucoma (crisi aguda)

20

Herpes oftàlmic

18

Iritis, uveïtis autoimmune

30

Obstrucció artèria o vena central de la retina

30

Plàstica Reparadora (No Estètica) / Dermatologia

Dies

Extirpació de cicatrius i cirurgia menor no ambulatòria

12

Macís frontal i malar

37

Mames (reducció o correcció posttraumàtica)

23

Dermopaties agudes que incapacitin transitòriament per a la professió habitual
Toràcica/Coll

7
Dies

Biòpsia pulmonar quirúrgica

16

Cirurgia del pneumotòrax recurrent (extirpació ampolles, irritació pleura, pleurectomia)

42

Lobectomia

60

Pneumectomia

90

Nodulectomia benigna o càncer in situ

48

Timectomia

23

Quistos branquials. Tractament quirúrgic

16

Tiroïdectomia total o subtotal (AP)

30

Urologia/Pròstata
Biòpsies (pròstata, bufeta, ronyó i testicle)

Dies
0

Cirurgia de fibrosi retroperitoneal i adherències

38

Cistectomia

52

Litotrícia

0

Nefrectomia (AP)

55

Suprarenalectomia

38

Ureteronefrostomia

21

Orquiectomia (AP)

28

Orquidopèxia

9

Resecció abdominal de pròstata

37

Resecció transuretral de pròstata (RTU)

18
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Genitonefrourològic
Ginecològiques
Annexitis
Malaltia inflamatòria pelviana greu, diagnosticada amb laparoscòpia
Raspament uterí ginecològic
Miomectomia uterina
Mama
Biòpsies no càncer (amb anatomia patològica)

Dies
7
28
7
30
Dies
0

Mastectomia

30

Tumorectomia

21

Nefrològics

Dies

Biòpsia renal (amb anatomia patològica)

0

Crisis hipertensives amb ingrés hospitalari

11

Glomerulonefritis (GN)

36

Insuficiència renal aguda

30

Síndrome nefròtic

41

Trasplantament renal
Obstètriques

130
Dies

Avortament incloent mola

11

Amenaça d'avortament. Conformada amb ecografia/registre CGT

18

Despreniment prematur de placenta normalment inserida

23

Embaràs ectòpic

29

Hiperemesi gravídica que requereixi rehidratació parental

11

Raspament uterí obstètric

7

Part vaginal - cesària

0

Reproducció

Dies

Fecundació in-vitro i transferència embriònica (FIVTE)

5

Transferència intratubàrica d'embrions (TET)

5

Transferència intratubàrica de gàmetes (GIFT)

5

Transferència intratubàrica de zigots (ZIFT)

5
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Urològic

Dies

Còlic nefrític amb litiasi confirmada amb proves de diagnòstic per imatge i
tractament amb litotrícia renal

8

Exploracions: cistoscòpia i Dormia

0

Còlic renal o nefrític sense litiasi confirmada (Rx, urografia)

0

Hidrocele quirúrgic

18

Orquitis, epidimitis, prostatitis (agudes)

16

Pielonefritis aguda (PNA)

22

Varicocele quirúrgic

18

Hematologia

Dies

Policitèmia vera

22

Púrpura trombocitopènica idiopàtica (PTI) Amb ingrés hospitalari

20

Sèrie blanca: leucopènia idiopàtica

14

Sèrie roja: anèmia hemoglobina inferior a 10 (HB<10)

17

Trasplantament medul·la
Trombopènia-trombocitosi

105
14

Fetge

Dies

Cirrosi

0

Colecistitis aguda

25

Còlic hepàtic amb colelitiasi confirmada

8

Còlic hepàtic sense colelitiasi confirmada

0

Descompensació cirrosi / insuficiència hepàtica. Amb ingrés hospitalari

15

Extirpació parcial de fetge

50

Hepatitis aguda tòxica: per fàrmacs

21

Hepatitis aguda A

28

Hepatitis aguda B, C, D

63

Hepatitis crònica: persistent (HCP), latent (HCL), activa (HCA)
Hepatitis inflamatòria-granulomatosi
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Reumatologia
Articulacions
Artritis aguda per cristalls

Dies
7

Artritis sèptica

90

Artritis tuberculosa

90

Artroscòpia terapèutica. Meniscectomia, regularització de lesions condrals

21

Bursitis: tractament quirúrgic

21

Episodi agut d'artritis seronegatives (espondilitis anquilopoiètica,
malaltia de Behç, malaltia de Reiter, malaltia de Still, artritis psoriàsica)

20

Esclerodèrmia i derivats: complicacions i aguditzacions

21

Síndrome del túnel carpià. Tractament conservador amb immobilització superior a 15 dies (sense cirurgia)
Síndrome del túnel carpià. Tractament quirúrgic
Ossos
Osteomielitis aguda
Músculs

7
21
Dies
81
Dies

Dermatopolimiositis

21

Miastènia gravis

18

Sistèmiques
Lupus eritematós sistemàtic - LED, panarteritis, amiloïdosi, sarcoïdosi
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Infeccioses

Dies

Brucel·losi

41

Malalties tropicals amb tractament hospitalari

40

Exantemàtiques

7

Febre Q

26

Febre tifoide (amb complicacions vinculades)

76

Febre tifoide (sense complicacions vinculades)

38

Herpes Zoster i/o neuràlgia postherpètica

7

Infeccions localitzades (abscessos). Tractament quirúrgic

7

Infeccions respiratòries agudes, grip, amigdalitis, laringitis, faringitis

0

Leptospirosi

30

Micosis orgàniques (no cutànies)

28

Micosis sistèmiques (no cutànies)

18

Paràsits, toxoplasma, mononucleosi

21

Tètanus, botulisme

86

Tuberculosi extrapulmonar

90

Tuberculosi pulmonar

60

Miscel·lània
Intoxicacions per fàrmacs amb complicacions
Vertigen perifèric o central (no malaltia de Ménière)
Vertigen per malaltia de Ménière

Dies
15
0
22

Neuropsiquiatria
Neurologia
Cefalea / Migranya / Cefalea d'Horton
Degeneratives: demències

Dies
0
0

Desmielinitzants: metabòliques, carencials

23

Malalties cerebrovasculars: accident cerebrovascular (ACV)

49

Malalties cerebrovasculars: accident isquèmic transitori (AIT)

18

Malalties cerebrovasculars: hemorràgia intracranial

57

Malalties cerebrovasculars: vasculitis cerebral

42

Estatus epilèptic

21

Hidrocefàlia: tractament mèdic

20

Infeccions: abscessos sistema nerviós central (SNC)

98

Infeccions bacterianes SNC

44

Infeccions víriques SNC

25

Neuropaties agudes: cranials i perifèriques

24

Paràlisi facial idiopàtica o de Bell

15

Síndrome de Guillain-Barré

60
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Psiquiatria
Anorèxia nerviosa
Neurosis, quadres depressius, síndromes d'ansietat

Dies
27
0

Psicosis

98

Lobotomia

47

Oncologia

Dies

Leucèmies

180

Limfoma Hodking, tractament oncològic i/o cirurgia

150

Limfoma no-Hodking, tractament oncològic i/o cirurgia

210

Mieloma, tractament oncològic i/o cirurgia

180

Neoplàsies: cavitat bucal, tractament oncològic i/o cirurgia

120

Neoplàsies: cervical invasora, tractament oncològic i/o cirurgia

210

Neoplàsies: dèrmica (epitelioma)
Neoplàsies: dèrmica (melanoma) sense afectació sistèmica

60
0

Neoplàsies: dèrmica (melanoma) amb afectació sistèmica

180

Neoplàsies: esofàgica, tractament oncològic i/o cirurgia

150

Neoplàsies: endometrial, tractament oncològic i/o cirurgia

120

Neoplàsies: gastrointestinal, tractament oncològic i/o cirurgia

180

Neoplàsies: laríngia, tractament oncològic

150

Neoplàsies: laríngia, tractament oncològic més cirurgia

210

Neoplàsies: hepàtica, tractament oncològic i/o cirurgia

210

Neoplàsies: mamària, tractament oncològic i/o cirurgia radical

150

Neoplàsies: mamària, tractament oncològic i/o cirurgia conservadora

120

Neoplàsies: ovàrica, tractament oncològic i/o cirurgia

210

Neoplàsies: pancreàtica, tractament oncològic i/o cirurgia

210

Neoplàsies: prostàtica o renal, tractament oncològic i/o cirurgia

180

Neoplàsies: pulmonar, tractament oncològic i/o cirurgia

210

Neoplàsies: renal, tractament oncològic i/o cirurgia

180

Neoplàsies: SNC o perifèric, tractament oncològic i/o cirurgia

210

Neoplàsies: testicular, tractament oncològic i/o cirurgia

150

Neoplàsies: vesical, tractament oncològic i/o cirurgia

150

BBVA Allianz Seguros y Reaseguros, S.A.
Calle Ramírez de Arellano, 35 28043 Madrid - Tel. 91 392 34 11

32

BBVA ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS, S.A , con domicilio social en Calle Ramírez de Arellano, 35 28043 Madrid con CIF A88630694. Sociedad Inscrita en el Reg. Merc. de Madrid: Tomo 39.969, Folio 153, Hoja M-709924

Respiratori
Bronquièctasi, emfisema

Dies
0

Vessament pleural amb ingrés hospitalari (amb o sense toracocentesi)

20

Malalties infiltratives (sarcoïdosi, síndrome de Goodpasture)

45

Malalties respiratòries cròniques: ocupacionals, professionals, coniosi

0

Estatus asmàtic

13

Exploracions: mediastinoscòpia, mediastinostomia

11

Fibrobroncoscòpia

0

Pneumònia complicada amb sèpsia o abscés pulmonar

44

Pneumònia: vírica, bacteriana, atípica (imprescindible confirmació radiogràfica)

26

Bronquitis aguda o sobreinfecció respiratòria sobre malaltia crònica amb ingrés
hospitalari superior a 7 dies

7

Pneumonitis per hipersensibilitat

15

Pneumotòrax amb o sense vessament pleural

21

Obstrucció crònica al flux aeri (OCFA)
Tromboembolisme pulmonar amb ingrés hospitalari
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Traumatologia
Cirurgia Ortopèdica
Artròdesi de genoll
Artròdesi de dos o més cossos vertebrals amb instrumentació

Dies
80
120

Artroplàstia total o parcial de maluc

90

Cerviàlgia-cervicobraquiàlgia-contractura o esquinç-protrusió o hèrnia discal. Amb afectació radicular
objectivada en EMG. Tractament quirúrgic: artròdesi cervical (qualsevol tècnica)

90

Cerviàlgia-cervicobraquiàlgia-contractura o esquinç-protrusió o hèrnia discal. Amb afectació
radicular objectivada en EMG. Tractament quirúrgic: laminectomia descompressiva

60

Cerviàlgia-cervicobraquiàlgia-contractura o esquinç-protrusió o hèrnia discal. Amb afectació radicular
objectivada en EMG. Tractament quirúrgic: nucleotomia percutània / quimionucleosi

30

Cirurgia de hallux valgus-rigidus

20

Corporectomia total (extirpació vertebral)

150

Dupuytren bilateral (amb tractament quirúrgic)

25

Dupuytren unilateral (amb tractament quirúrgic)

10

Empelts nerviosos

30

Intervenció de revascularització òssia

35

Lumbàlgia-lumbago-contractura o esquinç lumbar-lumbociatàlgia-hèrnia discal. Amb afectació
radicular objectivada en EMG. Tractament quirúrgic: laminectomia descompressiva

60

Lumbàlgia-lumbago-contractura o esquinç lumbar-lumbociatàlgia-hèrnia discal. Amb afectació
radicular objectivada en EMG. Tractament quirúrgic: nucleotomia percutània / quimionucleosi

45

Nucleosoma percutània / quimionucleosi

30

Osteotomies tibials

60

Osteotomies femorals

90

Osteotomies metatarsianes

50

Osteotomies pelvianes

85

Pròtesi parcial de genoll

80

Pròtesi total de genoll

90

Recanvi de pròtesi total

90

Tractament quirúrgic de la luxació recidivant d'espatlla

30

Tractament quirúrgic del trencament del maneguet del rotador

50

Extremitat Superior
Luxació escapulohumeral recidivant. Tractament ortopèdic
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Raquis Cervical

Dies

Cerviàlgia-cervicobraquiàlgia-contractura o esquinç-protrusió o hèrnia discal amb
afectació radicular objectivada en EMG. Tractament mèdic

25

Cerviàlgia-cervicobraquiàlgia-contractura o esquinç-protrusió o hèrnia discal sense
afectació radicular objectivada en EMG. Amb indicació mèdica d'immobilització amb
collaret ortopèdic de més de 7 dies

15

Cerviàlgia-cervicobraquiàlgia-contractura o esquinç-protrusió o hèrnia discal sense afectació radicular
objectivada en EMG. Amb indicació mèdica d'immobilització amb collaret ortopèdic de menys de 7 dies
Raquis dorsolumbar
Lumbàlgia-lumbago-contractura o esquinç lumbar-lumbociatàlgia-hèrnia discal amb
objectivació d'afectació radicular a EMG. Tractament mèdic
Lumbàlgia-lumbago-contractura o esquinç lumbar-lumbociatàlgia-hèrnia discal sense
objectivació d'afectació radicular a EMG
Amputacions
Extremitat inferior total o parcial (llevat dits i peu)

0
Dies
20
0
Dies
120

Extremitat superior total o parcial (llevat dits)

90

Peu o avantpeu (tars o metatars)

90

Palpís del dit o parts toves d'un dit de la mà o del peu

7

Parcial d'un dit de la mà o del peu (amputació falanges)

30

Total d'un dit 1r (polze) o 2n de la mà

60

Total d'un dit 3r, 4t o 5è de la mà

45

Total d'un dit 1r (polze) del peu

60

Total d'un dit 2n, 3r, 4t o 5è del peu

30
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ANNEX 2

Clàusula d'Indemnització
Pel Consorci de Compensació d'Assegurances de les Pèrdues Derivades
d'Esdeveniments Extraordinaris en Assegurances de Persones
D'acord amb el que s'estableix en el text refós de l'Estatut legal del Consorci de Compensació d'Assegurances,
aprovat pel Reial decret legislatiu 7/2004, del 29 d'octubre, el prenedor d'un contracte d'assegurança que
incorpori obligatòriament recàrrec a favor de l'entitat pública empresarial esmentada té la facultat de convenir la
cobertura dels riscos extraordinaris amb qualsevol entitat asseguradora que reuneixi les condicions exigides per
la legislació vigent.
Les indemnitzacions derivades de sinistres produïts per esdeveniments extraordinaris ocorreguts a Espanya o a
l'estranger quan l'Assegurat tingui la residència habitual a Espanya, les pagarà el Consorci de Compensació
d'Assegurances si el Prenedor ha satisfet els recàrrecs corresponents al seu favor i es produeix alguna de les
situacions següents:
Que el risc extraordinari cobert pel Consorci de Compensació d'Assegurances no estigui emparat per la
pòlissa d'assegurances contractada amb l'entitat asseguradora.
Que, tot i estant emparat per la pòlissa d'assegurances, les obligacions de l'entitat asseguradora no es puguin
complir perquè ha 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 ajustarà la seva actuació d'acord amb el que convenen l'esmentat
estatut legal, la Llei 50/1980, del 8 d'octubre, de contracte d'assegurança; el Reglament de l'assegurança de
riscos extraordinaris, aprovat pel Reial decret 300/2004, del 20 de febrer, i les disposicions complementàries.

Resum de les normes legals
1. Esdeveniments extraordinaris coberts
Els fenòmens de la natura següents: terratrèmols i sismes submarins, inundacions extraordinàries (incloenthi les produïdes per embats de mar), erupcions volcàniques, tempestes ciclòniques atípiques (inclosos els
vents extraordinaris de ràfegues superiors a 120 km/h i els tornados) i caigudes de cossos siderals i aeròlits.
Els ocasionats violentament com a conseqüència de terrorisme, rebel·lió, sedició, motí i tumult popular.
Els fets o les actuacions de les forces armades o de les forces i cossos de seguretat en temps de pau.
Els fenòmens atmosfèrics i sísmics, d'erupcions volcàniques i la caiguda de cossos siderals se certificaran, a
instància del Consorci de Compensació d'Assegurances, mitjançant 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 supòsit 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
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Compensació d'Assegurances podrà obtenir dels òrgans jurisdiccionals i administratius competents informació
sobre els fets succeïts.

2. Riscos exclosos
Els que no donin lloc a indemnització segons la Llei de contracte d'assegurança.
Els ocasionats en persones assegurades per un contracte d'assegurança diferent d'aquells en què és
obligatori el recàrrec a favor del Consorci de Compensació d'Assegurances.
Els produïts per conflictes armats, encara que no hi hagi hagut declaració oficial de guerra.
Els derivats de l'energia nuclear, sens perjudici del que s'estableix en la Llei 12/2011, del 27 de maig, sobre
responsabilitat civil per danys nuclears o produïts per materials radioactius.
Els produïts per fenòmens de la natura diferents dels indicats en l'apartat 1.a) anterior i, en particular, els
produïts per elevació del nivell freàtic, moviment de vessants, esllavissada o assentament de terres,
despreniment de roques i fenòmens similars, llevat que siguin ocasionats manifestament per l'acció de l'aigua
de la pluja que, alhora, hagi provocat a la zona una situació d'inundació extraordinària i es produeixin amb
caràcter simultani a aquesta inundació.
Els causats per actuacions tumultuàries produïdes en el curs de reunions i de manifestacions desenvolupades
d'acord amb allò que disposa la Llei orgànica 9/1983, del 15 de juliol, reguladora del dret de reunió, així com
durant el transcurs de vagues legals, llevat que aquestes actuacions poguessin ser qualificades
d'esdeveniments extraordinaris dels indicats en l'apartat 1.b)
Els causats per mala fe de l'assegurat.
Els corresponents a sinistres produïts abans del pagament de la primera prima o quan, de conformitat amb el
que estableix la Llei de contracte d'assegurança, la cobertura del Consorci de Compensació d'Assegurances
es trobi suspesa o l'assegurança quedi extingida per manca de pagament de les primes.
Els sinistres que, per la seva magnitud i gravetat, siguin qualificats de «catàstrofe o calamitat nacional». pel
Govern de la Nació.

3. Extensió de la cobertura



La cobertura dels riscos extraordinaris inclourà les mateixes persones i les mateixes sumes assegurades que
s'hagin establert en les pòlisses d'assegurança a efectes de la cobertura de riscos ordinaris.



A 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 la provisió matemàtica el satisfarà l'esmentada entitat asseguradora.
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Comunicació de danys al Consorci de Compensació d'Assegurances
1.

La sol·licitud d'indemnització de danys la cobertura dels quals correspongui al Consorci de Compensació
d'Assegurances s'efectuarà mitjançant comunicació al Consorci per part del prenedor de l'assegurança,
l'assegurat o el beneficiari de la pòlissa, o de qui actuï en nom i per compte d'aquests, o de l'entitat
asseguradora o el mediador d'assegurances que hagi intervingut en la gestió de l'assegurança.

2. La comunicació dels danys i l'obtenció de qualsevol informació relativa al procediment i a l'estat de la
tramitació dels sinistres es podrà realitzar:
•

Mitjançant trucada al Centre d'Atenció Telefònica del Consorci de Compensació d'Assegurances (952
367 042 ó 900 222 665).

•

A través de la pàgina web del Consorci de Compensació d'Assegurances (www.consorseguros.es).

3. 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 realitzarà el Consorci de Compensació
d'Assegurances, que no estarà vinculat per les valoracions que, si s'escau, hagués realitzat l'entitat
asseguradora que cobreixi els riscos ordinaris.
4. 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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