
Assegurança de Decessos 
DOCUMENT D’INFORMACIÓ SOBRE EL PRODUCTE D’ASSEGURANÇA 

 

Companyia: BBVA Allianz Seguros y Reaseguros, S. A. Entitat espanyola sotmesa a la regulació de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones inscrita en el Registre d’Entitats Asseguradores amb el número C0807. 
 
Producte: BBVA Allianz Decessos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La informació precontractual i contractual completa relativa al producte es facilita en altres documents. 

 
EN QUÈ CONSISTEIX AQUEST TIPUS D’ASSEGURANÇA? 

 
Es tracta d’una assegurança que permet al client cobrir les gestions i les despeses relacionades amb la prestació del servei funerari després de la defunció, 
d’acord amb els usos i costums del lloc on tingui lloc, sigui quina sigui la causa i el lloc de la defunció, així s’evita que els familiars hagin de fer-se càrrec de 
les despeses, gestions i tràmits administratius, a més de les garanties addicionals que s’inclouen en la pòlissa. 

 
En aquest cas i a l’efecte del càlcul del preu del contracte, es tracta d’un producte de prima única, és a dir, es fa un únic pagament de prima; per al càlcul 
d’aquesta prima única es considera un creixement d’un 1,5% dels costos del servei de decessos i de les garanties addicionals que s’inclouen  en el 
contracte. Si hi ha un increment dels costos del servei de decessos superior al que s’ha pactat, i amb l’objectiu que el servei pugui dur-se a terme en les 

condicions que s’estableixen, es procedeix a l’actualització de la suma assegurada i la prima associada a la pòlissa. 

 
 

 QUÈ S’ASSEGURA? 

 La prestació del servei de decessos adequat al domicili  de  
l’assegurat, i fins al límit que s’assenyala en la pòlissa 
actualitzable anualment per oferir serveis adaptats als 
usos i costums de cada localitat. 

 Addicionalment les garanties següents: 

 Trasllat complet de les restes mortals des de 
qualsevol lloc del món a Espanya, si l’assegurat té la  
residència habitual a Espanya i no hi roman fora més 
de 90 dies. 

 Assistència en viatge, per a viatges de menys de 90 
dies. 

 Gestió de serveis jurídics. 

QUÈ NO ESTÀ ASSEGURAT? 

 Les defuncions que tinguin lloc abans de la data d’inici de 
la  cobertura o després de la rescissió de la pòlissa. 

 Les defuncions a conseqüència de conflictes armats, 
revolució, motins, epidèmies i les catastròfiques. 

 Reemborsament de despeses per serveis coberts quan no 
siguin prestats per l’assegurador. 

 Els sinistres causats amb intenció de dol. 

 Prestació del servei fúnebre fora d’Espanya. 

 
 HI HA RESTRICCIONS PEL QUE FA A LA 
COBERTURA? 

! Les despeses com a conseqüència d’esdeveniments o 
circumstàncies que no constin expressament cobertes en 
el contracte. 

! El límit pel que fa a quanties econòmiques o de cobertures 
s’ha d’ajustar a allò que estableixen les condicions de la 
pòlissa. 

! El període de cobertura per a cada una de les garanties 
contractades s’ha d’ajustar a allò que estableixen les 
condicions de la pòlissa. 

! Les restriccions i limitacions de cada cobertura 
contractada que s’especifiquen en les condicions de la 
pòlissa. 



 

 

 

 ON ESTIC COBERT? 

 En qualsevol lloc del món per al trasllat a Espanya i assistència en viatge, sempre que sigui durant un viatge amb un màxim de 90 dies 
consecutius. 

 A Espanya per a la resta de garanties contractades. 

 
 

 QUINES SÓN LES MEVES OBLIGACIONS? 

• El prenedor ha de facilitar les dades necessàries per a l’emissió del contracte, que han de ser actuals, correctes i verídiques per tal de 
poder assegurar el risc correctament. 

• El prenedor ha de llegir i comprovar atentament els terminis i condicions del contracte i, si s’escau, demanar en el termini d’un mes la 
rectificació de les possibles errades. Si no ho fa, s’ha d’ajustar a allò que disposa el contracte. 

• El prenedor ha de comunicar qualsevol canvi en la informació que es proporciona per si cal adaptar la pòlissa a la nova situació 
mitjançant les accions corresponents. 

• El prenedor de l’assegurança ha de pagar la prima. Només si s’han complert el requisits de signatura del contracte i pagament de la 
prima, el contracte està degudament formalitzat i en vigor, i els sinistres que tinguin lloc a partir d’aquest moment tindran cobertura. 

• Comunicar la defunció de l’assegurat i facilitar la documentació que requereixi la companyia. 

 
 

 QUAN I COM HE DE DUR A TERME ELS PAGAMENTS? 
 

El pagament s’ha de dur a terme mitjançant qualsevol dels mitjans de pagament disponibles de la companyia el dia de la formalització del 
contracte. 

 
 

QUAN COMENÇA I ACABA LA COBERTURA? 
 

Comença: A les 00:00 hores de la data d’inici que s’indica en la pòlissa, sempre que s’hagi pagat el primer rebut. 

 
Acaba: La pòlissa té una durada de per vida fins que tingui lloc la defunció de l’assegurat. 

 

 
 

 COM PUC RESCINDIR EL CONTRACTE? 
 

 Mitjançant comunicació escrita a l’asseguradora, com a mínim un mes abans del venciment. 
 Dret de desistiment, en un termini de 14 dies des de la signatura del contracte en el cas que la contractació sigui a distància. 
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