Col·lectius Convenis

Aspectes rellevants
Què es?

Lassegurança obligatòria específica per a cada conveni col·lectiu amb lobjectiu de protegir l'equip humà de la
seva empresa, i al mateix temps evitar als seus empleats les preocupacions pel futur de la seva família en els
incidents derivats de la vida professional.

Què inclou?

Inclou les cobertures pròpies establertes per al conveni de la seva empresa tal com es descriu en el full de
cotització, a més de les cobertures addicionals abaix descrites.

Actualització Cada any actualitzem els capitals coberts de cada convenis, segons les dades publicades oficialment.
dels Convenis Respecte al numero de treballadors assegurats a lempresa, és important que ens enviï regularment totes les noves
altes.

Cobertures i principals avantatges
- Mort per infart de miocardi: inclou la mort causada com a conseqüència directa de linfart de miocardi originat en làmbit laboral
- Cancel·lació de bestretes: cobertura dels deutes que tingui un treballador amb lempresa per motius de bestretes de salaris,
o deutes daltra naturalesa, i que quedin pendents a causa de la mort del treballador
- Bestreta del capital de mort: pagament fins a un 25% del capital assegurat al Beneficiari per a cobrir les despeses de sepeli,
trasllat o impost de successions de lassegurat
- Gestió per a lobtenció de documentació del Registre Civil: obtenció en el registre civil corresponent i sense cap cost per
al beneficiari dels certificats necessàris pel pagament de la indemnització.
- Gestió per a lobtenció datestats i diligències judicials: en cas que sigui necessàri es gestionarà, a compte de limport de
la indemnització, lobtenció dels atestats i diligències judicials oportuns.

Definicions
- Incapacitat Permanent Absoluta: situació física que manté a lAssegurat en unes condicions que linhabiliten totalment, i
de forma permanent i absoluta, per a la realització de tota activitat laboral o professional.
- Incapacitat Permanent Total per a la professió habitual: situació física derivada duna contingència coberta, que manté a
lAssegurat en unes condicions que linhabiliten totalment, i de forma permanent, per a la realització de la seva activitat laboral
o professional, o una activitat similar pròpia de la seva formació i coneixements professionals.
- Incapacitat Permanent Parcial: pèrdua anatòmica o funcional que produeixi seqüeles físiques permanents i irreversibles en
lAssegurat com a conseqüència directa dun accident.
- Gran invalidesa: situació d'incapacitat permanent i absoluta que, a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals,
requereix d'una altra persona per efectuar els actes més essencials de la vida, com menjar, desplaçar-se, etc.
- Infart de miocardi: infart originat per la necrosi duna part del miocardi a conseqüència dun flux sanguini insuficient.
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* Els detalls específics de les cobertures així com les carències i exclusions es descriuen en el reglament de lassegurança
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