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Document d’informació sobre el producte d’assegurança
Producte: ASSEGURANÇA D’HOSPITALITZACIÓ I CIRURGIA
Empresa: Assistència Sanitària Colegial, SA d’Assegurances
Registrada a Espanya davant la DGSFP amb clau d’autorització C0416
Aquest document conté informació genèrica relacionada amb el corresponent contracte d’assegurança. En altres
documents es facilitarà la informació precontractual o contractual completa. Si us plau, llegeixi atentament tots els
documents.

En què consisteix aquest tipus d’assegurança?
És una pòlissa d’assegurança d’hospitalització i cirurgia que cobreix l’hospitalització per intervenció quirúrgica o part, la
mateixa intervenció quirúrgica o per hospitalització mèdica, entenent per hospitalització aquell supòsit en el qual una
persona figuri inscrita en un hospital com a pacient més de 24 hores.

Què no està assegurat?

Què s’assegura?
S’asseguren les prestacions
l’hospitalització i la cirurgia:

següents,

en

relació

amb

Les exclusions principals de la pòlissa són les següents:

û La prestació directa per l’assegurador dels serveis
Hospitalització per tractament quirúrgic. Indemnització
econòmica per dia d’hospitalització quirúrgica.
Hospitalització per part. Indemnització igual a 5 cops la
indemnització econòmica per dia d’hospitalització
quirúrgica contractada.

mèdics i quirúrgics.

û L’hospitalització i la intervenció que siguin a causa
de:

û malalties, lesions o defectes físics ja existents
û

Intervenció quirúrgica. Indemnització econòmica única
per intervenció quirúrgica.
Hospitalització mèdica. Indemnització econòmica per
dia. d’hospitalització mèdica.

û
û

en el moment d’assegurar-se (incloent-hi
conseqüències i seqüeles).
terratrèmols, sismes submarins, inundacions
extraordinàries, erupcions volcàniques, etc.
malalties o lesions originades per embriaguesa,
toxicomania o per intent de suïcidi.
hospitalització psiquiàtrica.

Hi ha restriccions pel que fa a la cobertura?
Són d’aplicació, entre altres, les restriccions següents:

!
!

En hospitalització per tractament quirúrgic, el termini màxim d’indemnització queda limitat a 120 dies per cada procés.

!

En l’hospitalització mèdica, l’entitat abonarà el subsidi diari contractat durant el temps que l’assegurat es quedi hospitalitzat
en una clínica o hospital, per motiu mèdic, durant un termini màxim de 30 dies.

!

El període de carència d’aplicació és el següent:

En la intervenció quirúrgica, s’abonarà la indemnització que s’indica a la taula d’indemnitzacions, i s’indemnitzarà per analogia
si la intervenció no sortís en aquesta taula.

!
!

6 mesos: Hospitalització per tractament quirúrgic.
12 mesos: Hospitalització per part; Intervenció quirúrgica i Hospitalització mèdica.

On estic cobert?
ü En tot el món.

Quines són les meves obligacions?
•
•
•
•
•
•

Pagar la prima.
Retornar firmada la pòlissa a Assistència Sanitària.
Declarar totes les circumstàncies conegudes que puguin influir en la valoració del risc.
Comunicar el canvi de domicili.
Comunicar en el termini màxim de 7 dies el sinistre i les seves conseqüències.
En cas de sinistre haurà d’afegir a la comunicació: la identificació de l’Assegurat (incloent-hi la seva edat); domicili
(si no coincideix amb el de la Pòlissa); hospital o clínica on estigui ingressat; informe de l’especialista indicant la
naturalesa i la classe de tractament medicoquirúrgic, data d’intervenció i data d’ingrés en l’establiment sanitari. Si
fos un sinistre cobert per la garantia d’intervenció quirúrgica, el que s’ha dit anteriorment cal informar-ho abans
de la intervenció, llevat d’urgència vital, que en aquest cas cal presentar-ho en un termini màxim de 7 dies.

Quan i com he d’efectuar els pagaments?
•
•

•

La prima de la pòlissa és única i correspon al període total de durada de la Pòlissa. El pagament mensual correspon
a una fracció de l’obligació anual si així s’estableix expressament en les Condicions Particulars.
Si per culpa del prenedor i/o assegurat, la primera prima no hagués estat pagada al seu venciment, l’assegurador
té dret a resoldre el contracte o a exigir el pagament de l’import pactat per via executiva. En tot cas, si l’import de
la pòlissa no ha estat satisfet abans que es produeixi alguna prestació, l’assegurador quedarà alliberat de la seva
obligació.
El pagament s’efectuarà mitjançant domiciliació bancària al compte corrent facilitat pel prenedor de l’assegurança.

Quan comença i finalitza la cobertura?
•
•
•
•

Un cop firmada la Pòlissa i pagat el primer o únic rebut, començarà i finalitzarà en la data i hora indicades en les
Condicions Particulars.
Llevat menció expressa en les condicions particulars, el contracte venç el 31 de desembre de cada any.
En el moment en què expiri el període indicat en les Condicions Particulars de la pòlissa, el contracte s’entendrà
prorrogat tàcitament, pel termini d’un any, i així successivament cada anualitat.
En tot cas el contracte s’extingirà al terme de l’anualitat dins de la qual l’Assegurat compleixi l’edat de 65 anys.

Com puc rescindir el contracte?
Vostè podrà rescindir el contracte, entre altres, pels motius següents:
ü El prenedor pot oposar-se a la pròrroga tàcita de la pòlissa mitjançant la notificació per escrit a Assistència Sanitària en
un termini mínim d’un mes a la data de finalització de la vigència de la pòlissa.
ü El prenedor podrà resoldre unilateralment el contracte dins dels trenta dies següents a la recepció de la pòlissa,
mitjançant comunicació a l’assegurador, per escrit o en qualsevol altre suport.

