Assegurança Accidents

Document d'informació sobre el producte d'assegurança
BBVA SEGUROS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS,
amb domicili social a Espanya (clau DGSFP C-0502)
Producte: Miniseguro Repatriación BBVA
La informació precontractual i contractual completa del producte es proporciona en altres documents.

En què consisteix aquest tipus d'assegurança?
És una assegurança destinada a estrangers residents a Espanya, que cobreix un capital de defunció per accident i les despeses del trasllat
o repatriació per defunció al lloc d'origen.

Què s'assegura?



Defunció per Accident.
L'asseguradora indemnitzarà els teus beneficiaris
si la teva defunció és a causa d'un accident cobert
pel contracte d'assegurança.



Garantia de Trasllat o Repatriació en cas de
defunció per accident de l'Assegurat.
L'asseguradora es farà càrrec dels tràmits i les
despeses del trasllat de les teves restes mortals,
des del país on s'hagi produït la defunció fins a
l'aeroport internacional més proper a la localitat
d'inhumació del país de repatriació, detallada en el
contracte d'assegurança.



Garantia d'Acompanyant de restes mortals en cas de
defunció per accident de l'Assegurat.
L'asseguradora facilitarà, a la persona que indiquin els teus
hereus, mitjà de transport perquè acompanyi les teves restes
mortals, sempre que aquesta persona tingui els documents
necessaris per viatjar.



Garantia de trasllat o Repatriació familiar en cas de
defunció en el mateix accident que el Prenedor.
Si en el mateix accident es produeix la teva defunció i la
d'algun dels familiars que conviuen amb tu (cònjuge o parella
de fet, pares o fills menors de 25 anys), l'asseguradora es farà
càrrec dels tràmits i les despeses de trasllat de les restes
mortals, des del país en què s'hagi produït la defunció fins a
l'aeroport internacional més proper a la localitat d'inhumació,
del país de repatriació, detallada en el contracte
d'assegurança. Si en el moment de l'accident els teus fills són
menors de 14 anys, l'asseguradora ofereix diferents opcions:
repatriar-los, incinerar-los o enterrar-los a la localitat on s'ha
produït la defunció o a la del vostre domicili familiar, incloent-hi
sepultura temporal.

Si ets dona i la defunció es produeix durant el part,
i/o també mor el nadó en el mateix moment o
abans dels 30 dies de vida, la garantia us donarà
cobertura a tots dos.



Garantia de Recepció i Trasllat fins a la
destinació final en cas de defunció per
accident de l'Assegurat.
L'asseguradora es farà càrrec de les despeses de
la recepció de les teves restes mortals, del trasllat i
de les despeses que es produeixin fins que arribin
les teves despulles a la localitat d'inhumació o fins
a la funerària del teu país que designin els familiar.
Si ets dona i la defunció es produeix durant el part,
i/o també mor el nadó en el mateix moment o
abans dels 30 dies de vida, la garantia us donarà
cobertura a tots dos.

Què no està assegurat?
Resumim les principals exclusions. Pots consultar-les
totes a la Nota Informativa i a les Condicions Generals.
Queden exclosos de la pòlissa els danys, les situacions
i les despeses que siguin conseqüència de:
EN TOTES LES GARANTIES



Els fets 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.

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



Les conseqüències d'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 de competició, alpinisme,
espeleologia, lluita, boxa, arts marcials, immersions
submarines, esports aeris, automobilisme, motociclisme, rugbi i
polo.



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.



Els riscos coberts pel Consorci de Compensació
d'Assegurances.
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EN LA GARANTIA DE DEFUNCIÓ PER ACCIDENT

RESTA DE GARANTIES



Els fets que van ocasionar la defunció no tinguin la
consideració d'accident.





L'accident sigui conseqüència de la participació de
l'Assegurat en proves esportives, ocupant el
vehicle com a pilot, copilot o simple passatger

Prestacions que no hagin estat sol·licitades prèviament a
l'Entitat Asseguradora, així com aquelles per a les quals no
s'hagués obtingut la conformitat de l'Entitat, llevat dels supòsits
d'impossibilitat material, acreditada degudament.



Rescat de persones en muntanyes, avencs, mars, selves o
deserts.

!

La temporalitat de la sepultura per al teu fill menor de 14 anys
és de 5 a 10 anys, en funció del cementiri en què es realitzi la
inhumació.

!

No queden cobertes les despeses ocasionades per la gestió i
l'obtenció de documents per viatjar de la persona assignada
perquè acompanyi les teves restes mortals.

!

No queden incloses les despeses i les gestions de les honres
fúnebres, inhumació, flors, cerimònies religioses....

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.

!

Si la repatriació del teu cos és per defunció arran
d'una malaltia, no podràs gaudir de la cobertura
fins que hagin transcorregut tres mesos des de la
data d'inici del contracte.

On estic cobert?



Quan la defunció es produeixi en algun país de la Unió Europea, Andorra, Suïssa, Islàndia i Noruega.

Quines són les meves obligacions?
–
–
–

Efectuar el pagament del preu de l'assegurança.
Comprovar que les teves dades i les dades específiques de repatriació que consten en el contracte d'assegurança són les
correctes i, en cas de modificació, comunicar-ho a BBVA Seguros.
En cas de defunció, comunicar-ho a BBVA Seguros en el termini de 7 dies i aportar-ne la documentació acreditativa per a la
correcta tramitació de l'expedient.

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 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 Seguros indiqueu el contrari. El contracte de l'assegurança finalitzarà quan es produeixi un
dels supòsits següents:
•

Quan compleixis 65 anys.

•

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

•

En cas de defunció.

Com puc desistir del contracte?
El contracte de Miniassegurança Repatriació BBVA 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 Seguros a l'adreça que figura a les Condicions Generals
(c/ Azul, 4 - 28050 Madrid), anant a qualsevol de les oficines del Grup BBVA o a l'adreça electrònica
seguros@bbvaseguros.es.

