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Document d’informació sobre el producte d’assegurança  

Empresa: NorteHispana de Seguros y Reaseguros, S.A.U. 

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

Producte: Assegurança 
d’incapacitat temporal 

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

 
En què consisteix aquest tipus d’assegurança? Producte que garanteix la protecció dels assegurats en cas 
d’incapacitat transitòria causada per un 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 incapacitat transitòria qualsevol lesió o malaltia que impossibiliti a l’assegurat amb caràcter temporal 
l’acompliment de la seva labor o activitat habitual i per accident la corporal que es deriva d’una causa violenta, sobtada, externa i 
aliena a la intencionalitat de l’assegurat. 
 
 

 
Què s’assegura? 

Aquest producte d’assegurança permet 
confeccionar una oferta a mida de cada 
contractant. Resum de les principals cobertures i 
riscos assegurats si es contracten expressament. 

Incapacitat temporal 

 Indemnització per incapacitat temporal per a 
l’exercici de l’activitat professional de 
l’assegurat a causa d’un accident i/o malaltia, 
corresponent al capital diari contractat i els dies 
que assenyala el barem (taula de valoració).  

 Ampliació de la cobertura: indemnització per 
cada dia addicional al que estipula la taula de 
valoració en què l’assegurat estigui en situació 
d’incapacitat temporal real.  

Per a les afeccions determinades a la taula de 
valoració amb 0 dies, a través de l’“Ampliació” 
s’indemnitzen sempre que la baixa real superi 
els 5 dies. 

 
Ajuda a la rehabilitació i fisioteràpia 

 Garantim el reemborsament de les despeses de  
rehabilitació i fisioteràpia com a conseqüència 
d'una incapacitat coberta pel contracte i la  
patologia de la qual superi els 10 dies 
d’indemnització segons barem (taula de 
valoració).  
 
Protecció de pagaments autònoms  

 Pagament de la quota de Seguretat Social al 
RETA o la mutualitat que el substitueixi per un 
sinistre garantit d'incapacitat temporal.  

 

 

  
 

 
 
 
 
 

Què no està assegurat? 

Principals riscos exclosos  

 Els danys provocats per l'assegurat 
intencionadament, o amb la seva complicitat o 
imprudència constitutiva de delicte. 

 Els accidents que s'esdevinguin en estat 
d'embriaguesa, en desafiament o baralla, en 
suïcidi o temptativa de suïcidi o sota els efectes 
d'estupefaents no prescrits mèdicament. 

 Tots els accidents i/o malalties que s'hagin  
manifestat i/o produït abans de l'entrada en 
vigor del contracte, encara que no hi hagi un 
diagnòstic concret, així com les seves 
conseqüències i/o seqüeles. 

 Els accidents que es puguin produir per la 
pràctica com a esportista professional de 
qualsevol esport, o amb motiu de la participació 
en competicions esportives, com a professional 
o com a aficionat federat o sense federar. 

 Els accidents que es puguin produir per la 
participació com a aficionat en esports de risc 
elevat, llevat de pacte exprés en contrari. 

 

 

Hi ha restriccions pel que fa a la 
cobertura? 

Restriccions principals a les cobertures 
relacionades amb accidents o malaltia: 

 Període de carència (període en què encara no 
es pot gaudir de la cobertura) en cas de malaltia 
de 90 dies (llevat d’urgència vital), 240 dies per 
a obstetrícia.   

 

 



 Orientació mèdica telefònica. 

 Serveis de benestar i salut accés a la medicina 
privada i serveis de benestar a preus segons 
barem.  

Incapacitat temporal:   

 La prestació d’incapacitat temporal finalitza 
quan l’assegurat sigui declarat en situació 
d’incapacitat o invalidesa permanent.  

 Garanties per barem (taula de valoració): no 
tenen cobertura les malalties i lesions que 
assenyala la taula de valoració amb zero dies; 
les infeccions respiratòries lleus, i d’altres de 
característiques similars recollides al 
condicionat del contracte. 

 Les cobertures d’incapacitat temporal, despeses 
d’assistència sanitària i hospitalització tenen un 
període màxim d’indemnització de 365 dies. 

Protecció de pagaments autònoms:  

 En cas de sinistre, s’exigirà que l’assegurat  
estigui donat d’alta en el RETA almenys des de 
fa 6 mesos. 

 Període màxim d’indemnització de 3 mesos 
(màxim 3 quotes). 

 

    

 
 

 

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 (fet que determina la sol·licitud de cobertura) 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 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 el contracte es prorroga, en 
la data d’inici 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. 

 
 
 


