VIDA I ACCIDENTS

Assegurança de Vida i Accidents

ASPECTES RELLEVANTS
Què és?

Una assegurança que cobreix, tant en la vida privada com en la professional, les contingències de: Mort, Mort per accident,
Incapacitat Permanent Absoluta, Incapacitat Permanent Parcial i Absoluta per accident.

A qui va dirigit?

A persones que treballin per compte propi o aliena, que tinguin responsabilitats familiars o bé patrimonials i que desitgin
cumplimentar les prestacions públiques en cas daccident, mort o invalidesa.

RESUM DE COBERTURES
- Mort: cobertura en cas de defunció de lassegurat
- Mort per accident: cobertura en cas de mort de lassegurat com a consequència dun accident
- Mort per infart: cobertura per mort immediata per infart de miocardi o vascular cerebral, o dins el termini dun any
- Incapacitat Permanent Absoluta: cobertura en cas dincapacitat permanent per a la realització de tota activitat laboral o professional
- Incapacitat Permanent Parcial i Absoluta per accident: es cobreix la quantitat resultant daplicar el percentatge que es correspongui al
grau dincapacitat sofert, segons lestablert en el barem
- Servei Avantsalud (benestar i salut)
Serveis gratuïts (sense franquícia)
 Segona opinió mèdica internacional: En cas de patir una malaltia greu, accés a sol·licitar una segona opinió mèdica sense cap cost
 Consell mèdic telefònic 24 hores: atenció personalitzada per part de metges de familia, per a resoldre consultes i facilitar informació
 Consell psicològic telefònic: Equip de psicòlegs per donar resposta a consultes i qüestions de caràcter psicològic
 Higiene dental anual
Serveis franquiciats (només pagarà una part del cost i a preu reduïts)
- Atenció a la gent gran i/o depenents
 Serveis per millorar la qualitat de vida de les persones grans i/o amb discapacitat
- Serveis de salut
 Importants descomptes en Òptiques, Audiòfons, Ortopèdia, Podologia, Psicologia, Dietètica, Veterinaris ...
 Quadre dental en totes les especialitats
 Quadre mèdic en totes les especialitats. Disposa d'una gran selecció de centres mèdics, a nivell nacional i en totes les
especialitats mèdiques com: ginecologia, pediatria o traumatologia, entre d'altres. Inclou proves diagnòstiques i els tractaments mèdics
més capdavanters del moment, i un servei d'hospitalització i intervencions quirúrgiques a tota Espanya

AVANTATGES
- Flexibilitat de contractactació i descomptes per número assegurats : pot contractar-la amb més d'un assegurat, familiars o socis,
cadascú amb les seves cobertures i capitals diferenciats. A més apliquem descompte fins al 10% per número assegurats
- Desgravació Fiscal: com a autònom vostè tindrà una reducció fiscal en la seva declaració de la renda (exclusivament a través de Mutualitats)
- Àmplia cobertura tant en l'activitat professional com privada, així com en la pràctica de la majoria dels esports (no professionals)
- Fons Social Reembors de Quotes: en cas de desocupació o incapacitat temporal del mutualista, ens fem càrrec de les quotes de les seves
assegurances fins a 1.000
- Innovadora i àmplia cobertura de mort per infart vascular i cerebrovascular

* Els detalls específics de les cobertures així com les exclusions es descriuen al reglament de lassegurança
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