Assegurança de malaltia
Document d'informació sobre el producte d'assegurança
Empresa: Previsora General, Mutualitat de previsió social
Espanya – Còd. DGSFP P3162

Producte: PreviAutònoms

Aquest document té caràcter exclusivament informatiu sobre les característiques del producte. La
informació precontractual i contractual completa relativa al producte es facilita en altres documents.
En què consisteix aquesta assegurança?
PreviAutònoms és una assegurança que complementa la cobertura pública d'incapacitat temporal del
treballador autònom, fins a assolir el 100% de la seva base reguladora.

Què s'assegura?
El pagament d'una indemnització diària en cas de baixa laboral per malaltia o accident.
L'import de la indemnització és diferent segons la causa de la baixa:
Malaltia comuna o accident no laboral.
Accident laboral o malaltia professional.
A les condicions particulars s'estableix l'import de la indemnització diària per a cada cas.

El detall complet de les cobertures incloses s'especifica a l'article 2 de les condicions generals.

Què no està assegurat?
Les patologies que derivin de malalties, lesions o discapacitats preexistents en el moment
de contractació de l'assegurança.
Les malalties o accidents que es produeixin estant sota els efectes de tòxics, drogues i/o
alcohol.
Les malalties o accidents que es produeixin per actes voluntaris, acció o omissió, actes
d'autolesió i actes suïcides.
L'embaràs, el part i el puerperi.
Els trastorns com l'apnea del son, l'estat de fatiga crònica, la depressió, l'estrès, l'ansietat i
altres malalties psiquiàtriques i/o psicològiques.
Les malalties o accidents ocasionats per la pràctica professional de qualsevol esport o
com a aficionat d'esports de risc.
L'assegurat que estigui en situació de desocupació o no estigui exercint la professió o
ocupació declarada a la pòlissa.

El detall complet de les cobertures excloses queda especificat a l'article 9 de les condicions
generals.
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Hi ha restriccions pel que fa a la cobertura?
La durada màxima de la indemnització és de 365 dies.
Algunes malalties i accidents tenen uns límits d'indemnització que s'especifiquen en els annexos
I i II de les condicions generals.
El detall complet de les limitacions de cobertura queda especificat a les condicions generals.

On estic cobert?
La cobertura requereix la confirmació d'un metge amb exercici a Espanya i el corresponent
comunicat de baixa laboral emès a Espanya.

Quines són les meves obligacions?
Declarar a Previsora General, abans de signar el contracte, totes les malalties prèvies.
Retornar signat el contracte a Previsora General.
Pagar el preu de l'assegurança.
Comunicar a Previsora General canvis de domicili o en la professió habitual.
Comunicar a Previsora General l'inici de la baixa laboral abans que passin set dies des
del començament d'aquesta.

Quan i com he de fer els pagaments?
-

El titular del contracte d'assegurança està obligat a fer el pagament anual, tot i que és
possible ajornar-lo en períodes semestrals, trimestrals o mensuals. En aquests casos se
li aplicarà el recàrrec que correspongui.
El pagament s'ha de fer mitjançant domiciliació bancària, en el compte designat pel
titular del contracte d'assegurança.
El primer pagament s'ha de fer en el moment d'acceptar el contracte.
Els pagaments següents s'han de fer en les dates pactades.

Quan comença i acaba la cobertura?
El contracte, una vegada signat i pagat el primer rebut, comença i acaba en la data indicada a les
condicions particulars i es renova cada any, tret que una de les dues parts (el titular del contracte
d'assegurança o Previsora General) expressin el contrari.
Així mateix, la cobertura d'indemnització diària en cas de baixa laboral acaba al final de l'anualitat
en què l'assegurat fa 65 anys.

Com puc rescindir el contracte?
El titular de l'assegurança es pot oposar a la renovació del contracte mitjançant una notificació per
escrit a Previsora General amb un termini mínim d'un mes abans de la data de fi del contracte.
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