
Assegurança d’accidents  
 

 
 
Document d’informació sobre el producte d’assegurança  

Empresa: NorteHispana de Seguros y Reaseguros, SA  

Registrada a: Espanya. Núm. autorització entitat asseguradora: C0275 

Producte: Individual accidents 

 
 
La informació precontractual i contractual completa relativa al producte d’assegurança es facilita en altres documents co m  ara la 
nota informativa, així com les condicions generals, particulars i, si escau, especials de la pòlissa d’assegurança. 

 
En què consisteix aquest tipus d’assegurança? Producte que garanteix la protecció dels assegurats en cas 
d’accident i/o malaltia a través de diverses cobertures mitjançant el pagament d’una indemnització segons el fet garantit, 
ocorregut tant en l’exercici de les seves ocupacions professionals com en l’àmbit de la seva vida privada. S’entén per accident la 
lesió corporal que deriva d’una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de l’assegurat.  
 
 
 

 
Què s’assegura? 
Resum de les principals cobertures de 
l’assegurança i riscos que pot assegurar el 
contractant segons la modalitat escollida en el 
contracte. 

 Mort de l’assegurat com a conseqüència d’un 
accident o un capital addicional en cas 
d’accident de circulació. 

 Invalidesa permanent de l’assegurat com a 
conseqüència d’un accident.  

 Serveis de benestar i salut (accés al quadre 
mèdic amb descomptes importants i serveis 
reemborsables, atenció a gent gran i/o 
dependents i consell psicològic telefònic). 

 

  
 

 
 
 
 

 

Què no està assegurat? 

 Qualsevol despesa o cobertura que no prevegin 
les condicions generals o particulars del 
contracte. 

 

Hi ha restriccions pel que fa a la 
cobertura? 

El contracte detalla l’abast de cadascuna de les 
cobertures, així com alguns supòsits que no 
queden emparats. Al marge de tot això, i com a 
norma general, cal tenir present que mai 
queden coberts els fets malintencionats 
realitzats per l’assegurat i tots els accidents i/o 
malalties que s’hagin manifestat i/o esdevingut 
amb anterioritat a l’entrada en vigor del 
contracte, encara que no hi hagi un diagnòstic 
concret, així com les seves conseqüències i/o 
seqüeles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 



 
 
 

 

On estic cobert? 
 Les garanties d’aquest contracte s’estenen a qualsevol part del món, i durant les vint-i-quatre hores del dia, llevat 

de pacte en contrari indicat expressament a les condicions particulars del contracte o la delimitació geogràfica 
específica que disposin algunes de les cobertures o serveis contractats. 

 
 

 

Quines són les meves obligacions? 
• Facilitar informació veraç i precisa en la contractació de l’assegurança i comunicar, al llarg del contracte, les 

variacions que es produeixin sobre el risc, tan aviat com sigui possible (canvis de professió, pràctica d’esports o 
qualsevol altra dada recollida en el qüestionari de l’assegurança, llevat de les variacions relatives a l’estat de salut 
de l’assegurat).  

• Atendre el pagament del rebut de l’assegurança en el moment en què se li presenti al cobrament.  

• Comunicar a l’assegurador l’esdeveniment del sinistre dins el termini màxim de set dies, comptats a partir de la 
data en què es va conèixer, i facilitar-li tota mena d’informació sobre les circumstàncies i conseqüències del 
sinistre (fet que determina la sol·licitud de cobertura).  

• Una vegada produït el sinistre (fet que determina la sol·licitud de la cobertura), i en el termini de cinc dies, a partir 
de la seva notificació, l’assegurat o el prenedor ha de comunicar per escrit a l’assegurador l’estimació dels danys 
causats.  

• Comunicar anticipadament a l’assegurador l’existència d’altres contractes subscrits amb diferents asseguradors 
que cobreixin els efectes que un mateix risc pot produir sobre el mateix interès assegurat. 

 
 

 

Quan i com he d’efectuar els pagaments? 
En el moment de la contractació i segons la forma de pagament que indica el contracte. Si la pòlissa es prorroga, en la 
data d’efecte de la renovació. El pagament es pot efectuar mitjançant domiciliació bancària o, si escau, en efectiu. 

 
 

 

Quan comença i finalitza la cobertura? 
Un cop abonat el primer pagament, la cobertura comença i finalitza a les hores i dates que indica el contracte.  

 
 

 

Com puc rescindir el contracte? 
Mitjançant una notificació escrita adreçada a l’entitat asseguradora i efectuada com a mínim amb un mes d’antelació 
a la conclusió del període de l’assegurança en curs. 

 
 
 
 
 
 
 
 


