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1. Bases contractuals

1.0. Preliminar

El present contracte d’assegurances es regeix pel que disposa 

la legislació vigent al Principat d’Andorra i pel que acorden les 

Condicions Generals, Especials i Particulars.

1.1. Definicions

En aquest contracte s’entén per:

1.1.1. Assegurador. La persona jurídica que assumeix el risc 

pactat contractualment. En aquest contracte, Mora Assegu-

rances, S.A.U.

1.1.2. Contractant. La persona física o jurídica que, juntament 

amb l’Assegurador, subscriu el contracte i n’assumeix les obli-

gacions, llevat d’aquelles que, donada la seva naturalesa, ha 

de complir l’Assegurat.

1.1.3. Assegurat. La persona física titular de l’interès objecte 

de l’Assegurança i que, si no hi ha el Contractant, assumeix 

les obligacions del contracte.

1.1.4. Edat. És la de l’aniversari més pròxim, per excés o per 

defecte, a la data considerada.

1.1.5. Beneficiari. La persona, física o jurídica que, prèvia-

ment designada per l’Assegurat, resulta titular del dret a la 

indemnització.

1.1.6. Pòlissa. El document que conté les condicions regula-

dores de l’assegurança.

Formen part integrant de la Pòlissa: les Condicions Generals i 

Especials, el Qüestionari-Sol·licitud i les Condicions Particulars 

que individualitzen el risc, com també els Suplements que 

s’emetin per complementar-la o modificar-la.

1.1.7. Qüestionari-Sol·licitud. El document mitjançant el qual 

el Contractant sol·licita la contractació de l’assegurança. Conté 

les dades personals del Contractant, de l’Assegurat i, si escau, 

de la resta del Grup Assegurat, les garanties assegurades amb 

les seves característiques i la designació dels Beneficiaris.

1.1.8. Condicions Particulars. El document que acredita 

els drets de l’Assegurat i, en el seu cas, del Beneficiari.

1.1.9. Tarifa Taxa fixa, percentual o per mil, utilitzada en el 

càlcul de la prima. Aquestes taxes poden variar anyalment en 

funció de l’edat i del sexe de l’assegurat.

1.1.10. Prima El preu de l’assegurança 

1.1.11. Divisa. Tots els efectes econòmics d’aquest contracte 

es consideren, en principi, referenciats a l’euro, llevat que en les 

Condicions Particulars s’especifiqui una altra divisa. Si l’euro o 

la divisa especificada és substituït per una altra, s’entén, des 

d’aquell moment, que els dits efectes econòmics es refereixen 

a la divisa que substitueix la inicial.

1.1.12. Període de Carència. Es, per a les garanties a les quals 

s’aplica, el nombre de dies que ha de transcorre des de la data 

d’efecte de la garantia fins a l’inici efectiu de la cobertura de 

les indemnitzacions pactades.

1.1.13. Malaltia. Qualsevol alteració de la salut diagnosticada 

i confirmada per un metge legalment habilitat.

1.1.14. Accident. Lesió corporal sobrevinguda a l’Assegurat i 

deguda a una causa sobtada, externa, violenta i independent-

ment de la voluntat dolosa de l’Assegurat.

1.1.15. Avís de renovació. Document que s’envia al domicili  

del Contractant, uns dies abans de la renovació anyal de la 

seva pòlissa, informant-lo de les garanties que renovaran, dels 

capitals assegurats i del cost total del proper rebut.

1.2. Declaracions i comunicacions

1.2.1. Declaracions inicials. Les declaracions del Contrac-

tant i de l’Assegurat efectuades en el Qüestionari-Sol·licitud 

a més, si escau, en el reconeixement mèdic de l’Assegurat, 

constitueixen, juntament amb aquesta pòlissa, una unitat que 

és la base de l’assegurança.

1.2.2. Modificació de la pòlissa. L’Assegurador lliura al 

Contractant de l’assegurança un exemplar del Qüestionari-

Sol·licitud, les noves Condicions Particulars en un número de 

suplement correlatiu i, si escau, altres documents subscrits, 

tant per l’Assegurat com pel Contractant.

El Contractant de l’assegurança, en el termini d’un mes a comptar 

del lliurament de la pòlissa o de les condicions de la renovació, pot 

reclamar a l’Assegurador que resolgui les divergències entre la Pò-

lissa i la sol·licitud de l’assegurança o de les clàusules acordades, 

o donar per rescindit el contracte sense renovar-lo. Transcorregut 

aquest termini sense efectuar la reclamació, el Contractant s’haurà 

d’atenir a allò que disposa la Pòlissa o els successius suplements.

El Contractant pot demanar una reducció de la Prima si con-

corren circumstàncies que disminueixen el risc i que són d’una 

naturalesa tal que si el Assegurador les hagués conegut en el 

moment de la perfecció del contracte l’hauria conclòs en condi-

cions més favorables.

1.2.3. Modificació del risc. Durant el curs del contracte i el més 

aviat possible, el Contractant o l’Assegurat han de comunicar a 

l’Assegurador totes aquelles circumstàncies relacionades amb 

les activitats professionals, esportives o de lleure de l’Assegurat 

o amb el lloc de residència susceptibles d’agreujar el risc i que 

són d’una naturalesa tal que si l’Assegurador les hagués conegut 

en el moment de la perfecció del contracte, no l’hauria conclòs 

o ho hauria fet en condicions més oneroses.

L’Assegurador pot proposar una modificació del contracte, 

en el termini de 2 mesos a comptar del dia en què li ha estat 

declarat l’agreujament. En aquest cas, el Contractant disposa 

de quinze dies, a comptar de la recepció d’aquesta proposició, 

per acceptar-la o rebutjar-la. 

L’Assegurador, també pot rescindir el contracte, mitjançant co-

municació per escrit al Contractant, en el termini d’un mes a partir 

del dia en què ha tingut coneixement de l’agreujament del risc. 
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1.2.4. Exactitud en les declaracions. Si el Contractant de 

l’assegurança o l’Assegurat no han efectuat la declaració inicial 

o les addicionals de manera exacta i exhaustiva, i esdevé un 

sinistre, l’Assegurador resta alliberat de la seva prestació si el 

Contractant o l’Assegurat han actuat de mala fe o si l’inexactitud 

o omissió correspon a una de les exclusions del contracte. Altra-

ment, la prestació de l’Assegurador es redueix proporcionalment 

a la diferència entre la prima convinguda i aquella que s’hauria 

aplicat en el cas de conèixer la veritable entitat del risc. 

1.2.5. Domicili de les comunicacions. Les comunicacions 

del Contractant de l’assegurança, i, si escau, de l’Assegurat, 

a l’Assegurador es fan al domicili social de l’Assegurador que 

s’indica en la pòlissa.

Les comunicacions de l’Assegurador al Contractant de l’assegu-

rança i, si escau, a l’Assegurat, es fan al domicili que fi gura en la pò-

lissa, llevat que hagin comunicat un canvi d’adreça a l’Assegurador.

1.3. Presa d’efecte i durada del contracte

1.3.1. Presa d’efecte. La pòlissa es perfecciona mitjançant 

la signatura de les parts en els documents contractuals:  

- El Contractant i l’Assegurat han de signar el Qüestionari-

Sol·licitud i la Clàusula de protecció de dades,

- L’Assegurat i, si s’escau, els Benefi ciaris de les garanties 

de salut contractades han de signar les autoritzacions de 

transmissió de dades personals per a la CASS, 

- L’Assegurador ha de signar les Condicions Particulars.

La data d’efecte de la pòlissa és la que fi gura en les Condicions 

Particulars.

La o les cobertures contractades, i les possibles modifi cacions o 

addicions, només tenen efecte en fer-se efectiu el pagament del 

primer rebut de prima inicial o del suplement corresponent, llevat 

pacte contrari en les Condicions Particulars.

El pagament del primer rebut de prima signifi ca que l’Assegurat 

accepta les Condicions Particulars.

Les obligacions de l’Assegurador comencen a partir del dia en 

què s’han formalitzat aquests requisits.

En el cas de la modificació de les Condicions Generals i Espe-

cials o de les Condicions Particulars per part de l’Assegurador, 

el pagament del primer rebut de prima a partir de l’anualitat en 

la qual s’aplica el nou condicionat, significa que l’Assegurat 

accepta dita modificació.

1.3.2. Durada. Aquest contracte té una durada d’un any i s’en-

tendrà prorrogat per períodes anyals, llevat que una de les parts 

desitgi modificar-lo o anul·lar-lo mitjançant notificació per escrit 

a l’altra, en els 2 mesos anteriors a la conclusió del període de 

l’assegurança en curs.

Cada garantia d’aquesta pòlissa acaba de la manera que s’es-

tipula en les Condicions Especials corresponents i, si escau, en 

les Condicions Particulars.

1.4. Indisputabilitat

La pòlissa esdevé indisputable transcorregut el termini d’un 

any (llevat d’un termini més curt convingut en les Condicions 

Particulars) a comptar de la data de perfecció, i llevat que es 

demostrin actuacions fraudulentes del Contractant o de l’Asse-

gurat o que hi concorri el que estipula el punt 1.5. d’aquestes 

Condicions Generals.

1.5. Error en l’edat

En el cas d’indicació inexacta de la data de naixement de l’Asse-

gurat:

- L’Assegurador només pot impugnar el contracte si, en el mo-

ment de l’entrada en vigor del contracte, la veritable edat de 

l’Assegurat excedeix els límits d’admissió establerts per l’As-

segurador.

Altrament:

- Si es té coneixement de l’error abans d’un sinistre, es proce-

dirà a la seva correcció i s’aplicarà la tarifa correcta a partir 

d’aquell moment.

- Si es té coneixement de l’error en el moment d’un sinistre i la 

prima pagada resulta inferior a la que correspondria pagar, la 

prestació de l’Assegurador es redueix en proporció a la prima 

percebuda. Si per contra, la prima pagada és superior a la que 

s’hauria d’haver pagat, l’Assegurador està obligat a restituir 

l’excés de les primes rebudes, sense interessos.

1.6. Designació i canvi de beneficiaris

En el moment de subscriure la pòlissa, el Contractant designa 

expressament el o els Benefi ciaris. A falta de designació expres-

sa, cal entendre designats amb caràcter excloent:

1. L’Assegurat (en cas de supervivència) 

2. Els seus drethavents.

Durant la vigència del contracte, i si no ha renunciat expressa-

ment i per escrit a aquesta facultat, el Contractant pot designar 

un nou Benefi ciari o modifi car la designació assenyalada anteri-

orment, sense el consentiment de l’Assegurador.

Tant la designació del Benefi ciari com la seva revocació es po-

den consignar en les Condicions Particulars o en una declaració 

posterior escrita a l’Assegurador.

1.7. Pèrdua o destrucció de la pòlissa

En el cas de pèrdua, robatori o destrucció de la pòlissa, el Con-

tractant ho comunica per mitjà fefaent a l’Assegurador que 

n’emet un duplicat.

1.8. Caducitat

Les accions derivades del contracte caduquen, per a ambdues 

parts, en el termini de cinc anys a comptar del dia en què es van 

poder exercir, salvat que en les Condicions Especials d’una de 

les garanties s’estableixi un altre període.
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1.9. Jurisdicció

Si qualsevol de les parts contractants o ambdues, decideixen 

exercir les seves accions davant d’òrgans Jurisdiccionals, han 

de recórrer a la Batllia i als Tribunals andorrans que sempre tin-

dran competència per conèixer de totes les qüestions i accions 

derivades d’aquest contracte d’assegurança.

2. Garanties

2.1. Riscos coberts

L’Assegurador, d’acord amb els termes que estableixen les 

Condicions Generals, les Especials, i les Particulars, garanteix 

el pagament de les indemnitzacions pactades si es produeix 

qualsevol dels riscos descrits en les Condicions Especials de 

les garanties: Defunció per qualsevol causa, Invalidesa absoluta 

i permanent, Mort per accident, Malalties greus, Despeses de 

decés, Salut Dinàmica i Baixa laboral.

A aquest efecte, en les Condicions Particulars s’indica expres-

sament quines garanties subscriu el Contractant, el capital as-

segurat i les característiques que corresponen a cada garantia.

2.2. Delimitacions i exclusions

A més de les delimitacions i de les exclusions especifi cades per 

a cada garantia en les Condicions Especials, s’exclouen de les 

garanties d’aquesta pòlissa els sinistres i accidents originats per 

les causes següents:

a. Contaminació radioactiva.  Aquelles que siguin conseqüèn-

cia, directa o indirecta, de la reacció o radiació nuclear o de la 

contaminació radioactiva, llevat que derivin de tractament mèdic.

b. Aviació. Queden excloses d’aquesta cobertura totes les 

persones que es dediquen a l’aviació i que són part integrant 

de la tripulació d’una aeronau, llevat de pacte contrari en les 

Condicions Particulars.

Així mateix, s’exclouen tots els sinistres que resulten d’un des-

cens amb paracaigudes que no hagi estat indispensable per la 

situació de l’aparell.

Aquest risc és cobert sempre que l’Assegurat realitza els vols 

com simple passatger, en línies comercials regulars, vols “xàrter” 

o, en general, en aparells civils dotats d’un certificat de nave-

gabilitat degudament autoritzat. En tots els casos es requereix 

que els aparells siguin dirigits per persones proveïdes d’un títol 

de pilot, vàlid per a l’aparell en qüestió.

c. Riscos de guerra. Aquesta pòlissa no cobreix els riscos 

de guerra ni les operacions similars de caràcter polític o social, 

com tampoc els aldarulls o actes de terrorisme.

d. Riscos extraordinaris. Aquesta pòlissa no cobreix els riscos 

extraordinaris com els accidents o les malalties produïts a con-

seqüència de terratrèmol, erupció volcànica, inundació i altres 

fenòmens sísmics o meteorològics amb caràcter extraordinari.

e. Activitats i esports perillosos. Els derivats de la pràctica 

per l’Assegurat d’activitats acrobàtiques o esports perillosos, 

com per exemple i sense que aquesta relació sigui limitadora: 

ascensió o escalada de glaceres i de cims (llevat amb guia au-

toritzat), salt d’esquí utilitzant un trampolí, bobsleigh, skeleton, 

trineu, pesca submarina amb escafandre o aparell autònom 

d’immersió, espeleologia, curses d’automòbils o motocicletes, 

paracaigudisme, lluita..., llevat que hagin estat declarats per 

l’Assegurat i expressament acceptats per l’Assegurador.

f. Patologies preexistents. Les conseqüències de malaltia o acci-

dent originades amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta asse-

gurança o de la garantia corresponent, llevat que hagin estat declara-

des per l’Assegurat i expressament acceptades per l’Assegurador.

2.3. Altres exclusions

Per a totes les garanties, exceptuant la de Defunció per qualse-

vol causa i la de Despeses de decés, també s’exclouen de les 

garanties d’aquesta pòlissa:

a. Els sinistres causats voluntàriament per l’Assegurat.

b. Les conseqüències d’accidents que l’Assegurat pot patir de 

resultes de l’ús, com conductor o passatger, de motocicletes 

amb una cilindrada superior a 125 centímetres cúbics, llevat de 

pacte contrari en les Condicions Particulars.

c. Els accidents o malaltia que sobrevenen a l’Assegurat sota 

l’efecte o el consum d’alcohol o de productes estupefaents no 

prescrits per un metge.

d. Les conseqüències d’un acte d’imprudència temerària o ne-

gligència greu per part de l’Assegurat, així declarat judicialment, 

com també aquelles conseqüències que deriven de la seva 

participació en actes delictius, competicions, apostes, duels o 

baralles, sempre que, en aquest darrer cas, no hagi actuat en 

legítima defensa, o en temptativa de salvar persones o béns.

3. Primes

3.1. Pagament de les primes

3.1.1. Periodicitat del pagament. El Contractant ha de fer 

efectius els rebuts de prima en els venciments corresponents per 

anualitats completes anticipades; no obstant, es pot concedir 

un pagament fraccionat, mitjançant el recàrrec corresponent. 

En el cas de sinistre que suposi l’anul·lació de la pòlissa,   l’Asse-

gurador renuncia, a deduir del pagament del capital assegurat, 

l’import de les fraccions de prima pendents de pagament.

3.1.2. Termini de gràcia. Per al pagament de cada prima anual 

o fraccionària, llevat de la primera, es concedeix un termini de 

gràcia d’un mes a comptar de l’endemà de la data de venciment.

3.1.3. Domiciliació del pagament. Si no s’especifica en 

les Condicions Particulars cap domicili concret on fer efectiu 

el pagament de la prima, s’entén que aquest s’ha de fer en el 

domicili de l’Assegurador.

Si les Condicions Particulars especifi quen la domiciliació bancà-

ria dels rebuts de prima, cal aplicar les normes següents:

a. La persona obligada a pagar la prima lliura, a l’establiment banca-

ri o a la caixa d’estalvis, una carta en què dóna l’ordre de pagament.
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b. La prima es considera satisfeta en el moment del venciment, 

llevat que, en intentar-la cobrar durant el termini de gràcia, no hi 

hagués prou fons al compte de la persona obligada a pagar. En 

aquest cas, la prima es satisfà al domicili de l’Assegurador.

3.1.4. Exigibilitat del pagament de la primera prima. La 

primera prima s’exigeix un cop ha estat signat el contracte. 

Si la primera prima no ha estat pagada per culpa del Contrac-

tant, l’Assegurador té dret a resoldre el contracte o a exigir el 

pagament per la via judicial.

Si la primera prima no ha estat pagada, i esdevé un sinistre, l’Asse-

gurador resta alliberat de la seva obligació, llevat de pacte contrari.

4. Suspensió, rehabilitació i extinció del
 contracte

En el cas de manca de pagament de la segona o de successives 

primes, la cobertura de l’Assegurador queda suspesa durant un 

període de 2 mesos, a comptar del fi nal del mes de gràcia. 

Si esdevé un sinistre mentre la cobertura està suspesa, l’Asse-

gurador queda alliberat de qualsevol obligació.

Si el contracte està en suspens, torna a prendre efecte vint-i-quatre 

hores després que el Contractant ha pagat la prima, sempre que 

hagi estat pagada dins els 2 mesos següents al període de gràcia, i 

hagi superat els requisits de selecció que l’Assegurador li pot exigir.

Si ha transcorregut un període de 3 mesos (el mes de gràcia i els 

2 mesos de suspensió) a comptar de la data del venciment de la 

prima sense que aquesta s’hagi pagat, el contracte s’extingeix.

5. Pagament de les prestacions

5.1. Documents a presentar

En el cas de produir-se el risc previst a la pòlissa, el Benefi ciari 

ha de lliurar els documents que s’estipulen en les Condicions 

Especials del risc ocorregut

5.2. Verificació i determinació del diagnòstic mèdic

Si no hi ha acord entre l’Assegurador i l’Assegurat sobre el di-

agnòstic mèdic relatiu a la malaltia o a l’accident que ha originat 

el sinistre, les parts se sotmeten a la decisió de Perits Mèdics. 

Cada part anomena un perit que accepta la seva designació per 

escrit. Si una de les parts no fa la designació, està obligada a 

fer-la en el termini de vuit dies a comptar de la data en què és re-

querida per la part que ha designat el seu perit. Si no ho fa durant 

aquest últim termini, s’entén que accepta el dictamen emès pel 

Perit de l’altra part, que serà vinculant.

Si els Perits Mèdics arriben a un acord, ho fan constar en acta 

conjunta on especifi quen les causes i la naturalesa precisa del 

sinistre, com també d’altres circumstàncies que puguin infl uir a 

l’hora de determinar la indemnització.

A falta d’acord, ambdues parts designen de comú acord un tercer 

Perit. Si aquest no s’acredita, se sol·licita la designació a la Batllia 

d’Andorra. El dictamen pericial s’emet en el termini que indiquen 

les parts o, en el seu defecte, en el termini de trenta dies a comptar 

de la data d’acceptació del seu nomenament pel tercer Perit.

El dictamen dels Perits, per unanimitat o per majoria, es notifi ca 

a les parts de manera immediata.

Aquest dictamen és vinculant per a ambdues parts, llevat que 

una d’elles l’impugni en el termini de trenta dies a comptar de 

la data de la notifi cació. Si durant aquest termini no s’interposa 

l’acció corresponent, el dictamen pericial esdevé inatacable.

Cada part paga els honoraris del seu respectiu Perit mèdic. Els 

honoraris del tercer, com també la resta de despeses ocasiona-

des per la intervenció pericial, són per compte i càrrec per meitat 

de l’Assegurat i de l’Assegurador. No obstant, si qualsevol de 

les parts fa necessària la intervenció dels perits pel fet d’haver 

mantingut una valoració de la indemnització manifestament des-

proporcionada, aquesta part és l’única responsable d’aquestes 

despeses.

5.3. Terminis de pagament

Un cop lliurats els documents que estipulen les Condicions Ge-

nerals i Especials i, si procedeix, un cop acceptada la indemnit-

zació de conformitat amb el punt anterior, l’Assegurador, en un 

termini de trenta dies laborables, paga en el seu domicili social, 

la prestació al Benefi ciari o consigna dita prestació.

En tot cas, dins els quaranta dies a partir de la recepció de la 

declaració del sinistre, l’Assegurador efectua el pagament de 

l’import mínim que pot deure segons les circumstàncies cone-

gudes per ell.

Si en el termini de 3 mesos següents a l’esdeveniment del sinis-

tre, l’Assegurador no ha pagat o no ha consignat l’import, sen-

se justifi car-ne la causa o per algun motiu que li fos imputable, 

la indemnització s’incrementa amb els interessos de demora, 

d’acord amb la taxa d’interès Libor del mercat de Londres de la 

divisa en la qual s’ha de satisfer la indemnització.

Si l’Assegurat o els Beneficiaris es veuen obligats a reclamar 

judicialment la indemnització, l’import finalment acordat s’in-

crementa amb els interessos de demora que s’estipulen en 

l’apartat anterior

Les Condicions Generals anteriors, les Condicions Especials que venen a continuació, el Qüestionari-Sol·licitud, i les 

Condicions Particulars que es lliuren a part al Contractant / l’Assegurat, constitueixen aquest contracte i no tenen cap 

validesa ni efecte separadament.

El Contractant i l’Assegurat declaren en el Qüestionari-Sol·licitud haver llegit i entès les limitacions i exclusions que conté 

aquesta Pòlissa, i que les accepten expressament.
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1. Risc cobert

D’acord amb els termes que estableixen les Condicions Gene-

rals, Especials i Particulars de la present pòlissa, l’Assegurador 

garanteix el pagament del capital assegurat, en cas de defunció 

de l’Assegurat per qualsevol causa, amb les limitacions i exclusi-

ons que s’especifi quen en les Condicions Generals i en les pre-

sents Condicions Especials.

La cobertura d’aquesta garantia, llevat pacte contrari en les Con-

dicions Particulars, es pot contractar fi ns als 65 anys i acaba, com 

màxim, al fi nal de l’anualitat en què l’Assegurat compleix els 70 anys.

2. Capital assegurat

L’import del capital assegurat fi gura en les Condicions Particu-

lars de la pòlissa.

3. Exclusions

A més a més de les delimitacions i exclusions del punt 2.2 de 

les Condicions Generals, s’exclouen d’aquesta garantia aquells 

sinistres que tenen el seu origen en les circumstàncies següents:

a. Suïcidi. Durant el primer any de vigència del contracte, 

l’Assegurador no cobreix el risc de defunció per aquesta causa, 

llevat pacte contrari establert expressament en les Condicions 

Particulars. A aquest efecte, s’entén per suïcidi la mort causada 

conscientment i voluntàriament pel propi Assegurat.

b. Causa intencionada. Si la defunció de l’Assegurat ha estat 

ocasionada intencionadament pel seu únic Beneficiari, l’Asse-

gurador queda alliberat de les seves obligacions respecte a 

aquest Beneficiari. Cas d’haver-hi més d’un beneficiari, aquells 

que no estan implicats en la mort de l’Assegurat conserven el 

seu dret en la part que els hi correspongui.

4.  Documents que han d’acompanyar la 
 sol·licitud d’indemnització

En el cas de defunció de l’Assegurat, els Beneficiaris han de 

presentar els documents originals o autentificats següents:

a. Per valorar si és procedent el pagament de la indemnit-

 zació:

- Certifi cat de defunció de l’Assegurat expedit per l’organisme 

ofi cial competent.

- Certifi cat de naixement de l’Assegurat.

- Certificat mèdic oficial del metge que ha atès l’Assegurat 

on s’indica la data d’origen, l’evolució i el tipus de malaltia o 

accident que li ha provocat la mort o, si escau, les diligències 

judicials o els documents que acrediten la defunció per 

accident.

- Pòlissa o Certifi cat Individual i el darrer rebut de primes que 

s’ha fet efectiu.

- Qualsevol altre document que l’Assegurador considera opor-

tú per valorar si és procedent pagar la indemnització.

b. Per determinar els beneficiaris amb dret a la indemnit-

 zació:

- Document ofi cial que acredita la identitat dels benefi ciaris de-

signats: passaport o document nacional d’identitat.

- Document actualitzat del parentesc dels benefi ciaris amb el 

difunt, segons el cas: Certifi cat de matrimoni, Certifi cat de nai-

xement, etc.

- Certifi cacions dels registres d’actes d’últimes voluntats de 

l’Assegurat lliurades pels organismes competents del país de 

la nacionalitat, del país de residència i del Principat d’Andorra, 

en el cas de ser distints.

- En cas d’existir, l’últim testament de l’Assegurat.

- A falta de testament de l’Assegurat, i si manqués la designació 

expressa o tàcita de benefi ciaris, l’Acta Judicial de Declaració 

d’hereus.

En qualsevol cas, els Beneficiaris han de justificar el seu dret 

i demostrar la seva identitat, d’acord amb el criteri de l’Asse-

gurador.

Tots els justifi cants documentals s’han de presentar deguda-

ment legalitzats o postil·lats en els casos en què calgui.

Condicions Especials Andorvida
Garantia de Defunció per qualsevol causa
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1. Definició

S’entén per Invalidesa absoluta i permanent la situació física ir-

reversible provocada per accident o malaltia, originada indepen-

dentment de la voluntat de l’Assegurat, i que determina la total 

ineptitud d’aquest per a l’exercici de qualsevol relació laboral o 

activitat professional.

2. Riscos coberts

Mitjançant la present garantia, l’Assegurador anticipa el capital 

assegurat a l’Assegurat si aquest queda invàlid, de manera ab-

soluta i permanent, per a qualsevol treball remunerat.

La cobertura d’aquesta garantia acaba al mateix temps que la 

garantia de defunció i com a màxim, al fi nal de l’anualitat en què 

l’Assegurat compleix 65 anys.

El pagament del capital suposa l’extinció d’aquesta garantia i de 

les garanties restants, a excepció de la garantia de Despeses 

de decés i de la garantia de Salut Dinàmica si les tenia contrac-

tades, i si no les tenia contractades, també suposa l’extinció de 

la pòlissa.

3. Capital assegurat

L’import del capital assegurat fi gura en les Condicions Particu-

lars de la Pòlissa.

4. Documents que han d’acompanyar la
 sol·licitud d’indemnització

Si es produeix el risc cobert, l’Assegurat ha de presentar a 

l’Assegurador, els documents originals següents:

- Certifi cat de naixement de l’Assegurat,

- Certifi cat mèdic que determini la data d’origen de la malaltia 

o de l’esdeveniment de l’accident i que evidenciï la invalidesa 

absoluta i permanent de l’Assegurat.

- Certificat del metge expressament designat per l’Asse-

gurador, el qual, previ reconeixement de l’Assegurat, de-

termina la procedència o improcedència de la invalidesa 

al·legada.

- La pòlissa i l’últim rebut de prima que s’ha fet efectiu.

- Qualsevol altre document que l’Assegurador considera opor-

tú per valorar si procedeix pagar la indemnització.

5. Verificació i determinació de la invalidesa

L’Assegurador efectua la verifi cació i determinació de la invali-

desa després de la recepció de la documentació que preveu el 

punt anterior.

Si l’Assegurat refusa sotmetre’s al reconeixement del Metge de-

signat per l’Assegurador, s’entén que renuncia a la reclamació 

de la indemnització.

Si no hi ha acord entre l’Assegurador i l’Assegurat sobre si la 

invalidesa és absoluta i permanent, s’aplica el procediment que 

preveu el punt 5.2 de les Condicions Generals.

6. Delimitacions i exclusions

Les delimitacions i exclusions són aquelles que s’especifiquen 

en els punts 2.2 i 2.3 de les Condicions Generals.

Garantia d’Invalidesa absoluta i permanent
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1. Definició

S’entén per mort per accident aquella que es produeix a causa 

de qualsevol lesió corporal deguda a l’acció directa d’un esdeve-

niment exterior, sobtat, violent i aliè a la intencionalitat de l’Asse-

gurat, i que ocasiona la seva defunció dins d’un termini d’un any 

a comptar de la data en què va patir aquesta lesió.

2. Riscos coberts

Amb la present garantia, l’Assegurador garanteix el pagament 

del capital assegurat addicional al de la garantia de defunció per 

qualsevol causa, si l’Assegurat mor a causa d’un accident co-

bert per la Pòlissa.

Aquesta garantia fi nalitza al mateix temps que la garantia de 

defunció i, com a màxim, al fi nal de l’anualitat en què l’Assegurat 

compleixi 65 anys.

3. Capital assegurat

L’import del capital assegurat fi gura en les Condicions Particu-

lars de la Pòlissa.

4. Declaracions

Aquesta garantia es fonamenta en les declaracions realitzades 

pel Contractant de l’assegurança, de conformitat amb el que es-

tipula el punt 1.2 de les Condicions Generals.

El Contractant està obligat a comunicar a l’Assegurador qualse-

vol modifi cació de la professió habitual de l’Assegurat.

5. Documents que han d’acompanyar la
 sol·licitud d’indemnització

En cas de mort per accident de l’Assegurat, els Beneficiaris 

han de presentar els documents detallats en les Condicions 

Especials de la Garantia de defunció per qualsevol causa..

6. Determinació de la naturalesa de
 l’accident

A manca d’acord sobre la naturalesa de l’accident, el Contrac-

tant o els Benefi ciaris i l’Assegurador s’obliguen a resoldre les 

seves diferències mitjançant els Perits escollits, un per cada part.

7. Delimitacions i exclusions

A més de les delimitacions i exclusions dels punts 2.2 i 2.3 de 

les Condicions Generals:  

- S’exclou d’aquesta garantia, durant tota la durada del con-

tracte, el suïcidi de l’Assegurat.

- No es considera mort per accident, la defunció originada di-

rectament o indirectament per un infart del miocardi.

Garantia de Mort per accident
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1. Risc cobert

D’acord amb els termes que estableixen les Condicions Gene-

rals, Especials i Particulars de la present pòlissa, l’Assegurador 

garanteix el pagament del capital assegurat, en cas de defunció 

de l’Assegurat per qualsevol causa, amb les limitacions i exclusi-

ons que s’especifi quen en les Condicions Generals i en les pre-

sents Condicions Especials.

La cobertura d’aquesta garantia, llevat pacte contrari en les 

Condicions Particulars, es pot contractar fi ns als 65 anys i es 

renovarà anyalment fi ns a la defunció de l’Assegurat.

2. Capital assegurat

L’import del capital assegurat figura en les Condicions Parti-

culars de la Pòlissa.

3. Delimitacions i exclusions

Les delimitacions i exclusions d’aquesta garantia són les que es 

descriuen en el punt 2.2 de les Condicions Generals, com també 

les exclusions de la Garantia de defunció per qualsevol causa.

4. Beneficiaris

En el cas de defunció de l’Assegurat, els Beneficiaris d’aquesta 

garantia són per ordre prioritari:

- Prestadors de serveis funeraris. La o les empreses de ser-

veis funeraris que han prestat els serveis funeraris relacionats 

amb el decés de l’Assegurat, fi ns al límit conjunt del capital 

assegurat per aquesta garantia.

- Benefi ciaris de la garantia de defunció. La o les persones 

que, prèviament designada per l’Assegurat o no, resulti titular 

del dret a percebre l’excedent eventual que hi hagi després 

del pagament dels serveis funeraris mencionats en l’apartat 

anterior.

5. Documents que han d’acompanyar la
 sol·licitud d’indemnització

En el cas de defunció de l’Assegurat, per al cobrament d’aquesta 

garantia, els Beneficiaris de la Garantia de despeses de de-

cés han de presentar els documents originals o autentificats 

següents:

a. Per valorar si és procedent el pagament de la idemnit-

 zació:

 - Els documents necessaris són els mateixos que els descrits 

a l’apartat 4.a de la Garantia de defunció per qualsevol 

causa.

b. Per determinar els beneficiaris de la garantia de

 defunció:

 - Les factures emeses per la o les empreses que hagin prestat 

els serveis funeraris i conformades per un dels Beneficiaris 

de la garantia de defunció.

 - Un document oficial (passaport o document nacional d’iden-

titat) que acredita la identitat del Beneficiari de la garantia 

de defunció, que ha conformat les factures emeses pel 

prestador de serveis funeraris.

En el cas que hi hagués un excés després del pagament dels 

serveis funeraris, els documents necessaris per determinar els 

benefi ciaris que tenen dret a percebre dit excés són els mateixos 

que els descrits a l’apartat 4.b de la Garantia de defunció per 

qualsevol causa.

6. Pagament dels serveis funeraris

Una vegada rebuda la documentació requerida amb la sol·licitud 

d’indemnització, el pagament dels serveis funeraris es podrà 

efectuar directament a la o les empreses de serveis funeraris 

que els han prestat.

Garantia de Despeses de decés
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1. Definició

S’entén per malaltia greu qualsevol alteració de l’estat de salut 

provocada per accident o malaltia, originada independentment 

de la voluntat de l’Assegurat, confi rmada per un metge recone-

gut legalment i que coincideixi amb alguna de les malalties defi -

nides en l’apartat següent.

2. Riscos coberts 

Mitjançant la present garantia l’Assegurador garanteix el paga-

ment del Capital assegurat, en el supòsit que es diagnostiqui a 

l’Assegurat una de les malalties específi ques indicades a conti-

nuació en aquest apartat.

Aquesta garantia es pot contractar fi ns als 60 anys i acaba, com 

a màxim, al fi nal de l’anualitat en què l’Assegurat compleix 65 

anys. 

El pagament del Capital assegurat anul·la automàticament 

aquesta garantia.

2.1. Infart del miocardi. Necrosi d’una part del múscul cardíac 

com a conseqüència d’un subministrament sanguini insuficient 

a la zona pertinent.

El diagnòstic s’ha de basar en tots els aspectes següents:

- Antecedents de dolors pectorals típics.

- Nous canvis en l’electrocardiograma.

- Augment dels enzims cardíacs.

2.2. Càncer. Tumor maligne caracteritzat pel creixement i la 

disseminació incontrolats de cèl·lules malignes i per la invasió 

del teixit. Inclou la leucèmia però s’exclou d’aquesta conside-

ració el càncer no invasiu o “in situ”, els tumors en presència 

de qualsevol virus d’immunodeficiència humana i tot càncer 

de la pell altre que el melanoma maligne. 

També queda exclòs el càncer diagnosticat dins dels noranta 

dies següents a la data d’efecte assenyalada a les Condicions 

Particulars.

2.3. Accident cerebrovascular.   Qualsevol accident cere-

brovascular que produeix seqüeles neurològiques objectivables 

incloent l’infart de teixit cerebral, l’hemorràgia i l’emboliació 

des d’una font extracranial. Queden exclosos els accidents 

isquèmics transitoris.

2.4. Insuficiència renal. Malaltia renal en el seu estat final, 

deguda a qualsevol causa o causes, per a la qual l’Assegurat 

es troba sotmès a una diàlisi peritoneal o hemodiàlisi regular 

o ha rebut un trasplantament renal.

2.5. Afecció de l’artèria coronària que exigeixi cirur-

gia. Afecció que obliga les persones que pateixen símptomes 

anginals limitadors, a sotmetre’s a cirurgia per tal de corregir 

l’estrenyiment o el bloqueig d’una o més artèries coronàries 

amb empelts de bypass. Queden excloses però, les tècniques 

no quirúrgiques com ara l’angioplàstia globular o l’eliminació 

d’una obstrucció mitjançant raig làser, o qualsevol tècnica que 

no requereix l’obertura quirúrgica del tòrax.

2.6. Trasplantament d’un òrgan vital. Sotmetre’s a cirur-

gia de trasplantament com a receptor de cor, pulmó, fetge, 

pàncrees, ronyó o medul·la òssia.

2.7. Paràlisi. Pèrdua, total i permanent, de l’ús de dues o 

més extremitats (alternativament, braços i cames) degut a una 

paràlisi.

3. Capital assegurat

L’import del Capital assegurat figura en les Condicions Particu-

lars de la Pòlissa.

4. Documents que han d’acompanyar la
 sol·licitud d’indemnització

Si es produeix el risc cobert, l’Assegurat ha de presentar a l’As-

segurador els documents originals justifi catius següents:

- Certifi cat de naixement de l’Assegurat.

- Proves de la malaltia greu soferta, inclòs el diagnòstic con-

fi rmat per un metge col·legiat i que l’Assegurador nomena a 

aquest efecte, com també informació clínica, radiològica, his-

tològica i de laboratori acceptables.

- L’evidència que l’Assegurat ha sobreviscut, almenys trenta 

dies, després de la data del diagnòstic.

- Qualsevol altre document que l’Assegurador considera opor-

tú per valorar si és procedent pagar la indemnització.

5. Verifi cació i determinació de la malaltia greu

L’Assegurador efectua la verifi cació i la determinació de la ma-

laltia greu després de rebre la documentació que preveu el punt 

anterior. 

Si l’Assegurat no se sotmet al reconeixement del Metge desig-

nat per l’Assegurador, s’entén que renuncia a reclamar la indem-

nització.

Si no hi ha acord entre l’Assegurador i l’Assegurat sobre la ma-

laltia greu, s’aplica el procediment que estipula el punt 5.2 de les 

Condicions Generals.

6. Període de carència i període mínim de
 supervivència

Totes les prestacions que l’Assegurador assumeix en virtut de la 

present pòlissa comencen tan bon punt la present garantia en-

tra en vigor, llevat d’aquelles que tenen un període de carència 

estipulat.

No obstant, la garantia de malalties greus no té efecte si l’Asse-

gurat mor en els trenta dies següents al diagnòstic de la malaltia 

greu o de la intervenció quirúrgica.

Garantia de Malalties greus
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7.  Exclusions

A més de les delimitacions i exclusions dels punts 2.2 i 2.3 de 

les Condicions Generals, s’exclouen de la garantia de malalties 

greus els casos següents:

- Qualsevol malaltia o intervenció quirúrgica que no fi guri a 

l’apartat 2 d’aquesta garantia de malalties greus.

- Qualsevol malaltia o intervenció quirúrgica expressament ex-

closa de les malalties o intervencions quirúrgiques que fi guren 

a l’apartat 2 de la present garantia de malalties greus.

- Malalties greus diagnosticades per primera vegada abans de 

la data d’inici de l’assegurança, o bé aquelles que han estat 

motiu d’una intervenció quirúrgica anterior a la data d’inici de 

l’assegurança.

- Aquelles malalties greus degudes o relacionades amb la sín-

drome d’immunodefi ciència humana o bé amb la presència 

del virus d’immunodefi ciència humana (VIH) constatat per un 

test d’anticossos o del virus de la SIDA amb resultat positiu.

D’aquesta garantia de malalties greus es deriva un sol pagament 

pel Capital assegurat, encara que es diagnostiqui a l’Assegurat, 

en la mateixa data o en dates diferents, més d’una intervenció 

o malaltia de les esmentades.
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Garantia de Malalties greus per la DONA

1. Defi nició

S’entén per malaltia greu qualsevol alteració de l’estat de salut 

provocada per accident o malaltia, originada independentment 

de la voluntat de l’Assegurada, confirmada per un metge reco-

negut legalment i que coincideixi amb alguna de les malalties 

definides en l’apartat següent.

2. Riscos coberts 

Mitjançant la present garantia, l’Assegurador garanteix el pa-

gament del Capital assegurat segons s’estipula en l’apartat 6 

“Forma d’indemnització”, a partir de la demostració de l’exis-

tència d’una neoplàsia maligna que posi en perill la vida de l’ 

ASSEGURADA d’acord amb les definicions que es detallen a 

continuació.

Aquesta cobertura està limitada únicament a la primera mani-

festació o ocurrència de càncer.

Aquesta garantia es pot contractar fins als 60 anys i acaba, 

com a màxim, al final de l’anualitat en què l’Assegurada com-

pleixi 65 anys. 

2.1. Càncer de coll uterí 

Definició

El càncer de coll uterí és un càncer de creixement lent, carac-

teritzat per l’aparició de cèl·lules cancerígenes en el coll uterí, 

això significa que els teixits normals del coll uterí passen pel 

procés de displàsia, que consisteix en la manifestació de cèl-

lules anormals, que posteriorment començaran a créixer sense 

control i a disseminar-se amb major profunditat en el coll de 

l’úter, en les àrees circumdants i a distància.

Queden exclosos qualsevol càncer histològicament classificat 

com a pre-maligne i no invasiu o un càncer in situ, així com la 

displàsia cervical CIN-1, CIN-2 i CIN-3.

2.2. Càncer d’úter

Definició

Tumor maligne originat a l’úter, caracteritzat per un creixement 

i una expansió descontrolada de cèl·lules malignes amb una 

invasió de teixits circumdants. 

Aquesta garantia inclou el càncer de cèrvix o de coll d’úter, el 

càncer d’endometri, els sarcomes uterins i els leiomiosarcomes.

Queden excloses: 

- Lesions causades per endometriosis.

- Miomes uterins.

2.3. Càncer d’ovari

Definició

És un tumor maligne originat en l’ovari o ovaris, caracteritzat 

per un creixement i una expansió descontrolada de cèl·lules 

malignes amb una invasió de teixits circumdants. 

Queden excloses: 

- Fibromes o adenomes.

- Tecomes o tumors benignes de cèl·lules germinals i teratomes 

quístics benignes sempre que no es malignin. 

- Tumors de cèl·lules epitelials com el cista adenoma mucinós 

i serós sempre que no es malignin.

- Struma ovari.

- Endometri oma. 

- Tumor de Brenner. 

2.4. Càncer de trompes de fal·lopi

Definició

És un tumor maligne originat en les trompes, caracteritzat 

per un creixement i una expansió descontrolada de cèl·lules 

malignes amb una invasió de teixits circumdants.

Aquesta garantia inclou el càncer primari, els leiomiosarcomes, 

els adenocarcinomes serosos i endometroides i el càncer de 

cèl·lules de transició.

Queden excloses:

- Qualsevol càncer histològicament classificat como pre-maligne 

i no invasiu o un càncer in situ.

- Lesions causades por endometriosis. 

2.5. Càncer de vulva

Definició

És un tumor maligne originat en la vulva, caracteritzat per un 

creixement i una expansió descontrolada de cèl·lules malignes 

amb una invasió de teixits circumdants. 

Aquesta garantia inclou el carcinoma escamós, el melanoma 

i els adenocarcinomes.

Queden excloses:

- Qualsevol càncer histològicament classificat com pre-maligne 

i no invasiu o un càncer in itu.

- La displàsia vulvar NIV I, NIV II i NIV III.

- Liqüen esclerós o distròfia vulvar atròfica.

- Hiperplàsia escamosa o distròfia vulvar hipertròfica.
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2.6. Càncer de vagina

Definició

És un tumor maligne originat en la vagina, caracteritzat per un 

creixement i una expansió descontrolada de cèl·lules malignes 

amb una invasió de teixits circumdants. 

Aquesta garantia inclou el carcinoma escamós, els adeno-

carcinomes, els teratomes, els leiomiosacomes i els rabdo-

miosarcomes.

Queden excloses:

- Qualsevol càncer histològicament classificat com pre-maligne 

i no invasiu o un càncer in situ.

- Qualsevol càncer en estadi I amb lesió superficial inferior a 

0,5 cm de grossor.

- Displàsies, hiperplàsies atípiques o necroses severa.

2.7. Càncer de mama

Definició

És la manifestació del recobriment epitelial dels conductes de 

mida gran i intermedis (ductal), o de l’epiteli dels conductes 

terminals dels lòbuls (lobular) per cèl·lules cancerígenes.

Aquesta garantia inclou la malaltia de Paget o càncer inflama-

tori de mama.

Queden excloses:

- Qualsevol tipus de càncer no invasiu com el carcinoma ductal 

o lobulillar in situ.

- Qualsevol càncer  de mama micro invasiu (T1mic).

- Displàsies, hiperplàsies atípiques o necrosis severes. 

- Qualsevol carcinoma invasiu de mama lligat a síndromes 

hereditaris, amb el síndrome de Cowden.

- Qualsevol tumor classificat com benigne, com els fibroade-

nomes o quists.

- Tumors considerats per la seva histologia com pre-malignes.

2.8. Cirurgia Plàstica i reparadora per diagnòstic de 

 Càncer cobert en la pòlissa

Definició

La Companyia garanteix el pagament del 10% del capital as-

segurat a l’Assegurada en cas que es sotmeti a una Cirurgia 

Plàstica i reparadora a causa d’un càncer cobert per la pòlissa 

i diagnosticat durant la vigència de la mateixa. Sota aquesta 

cobertura i per cada assegurada, només s’indemnitzarà una 

única vegada el capital assegurat.

3. Capital Assegurat

L’import del Capital assegurat figura en les Condicions Parti-

culars de la Pòlissa.

4. Documents que han d’acompanyar 
 la sol·licitud d’indemnització

Si es produeix el risc cobert, l’Assegurada ha de presentar a 

l’Assegurador els documents originals justificatius següents:

- Certificat de naixement de l’Assegurada.

- Proves de la malaltia greu soferta, inclòs el diagnòstic con-

firmat per un metge col·legiat i que l’Assegurador nomena 

a aquest efecte, com també informació clínica, radiològica, 

histològica i de laboratori acceptables.

- L’evidència que l’Assegurada ha sobreviscut, almenys trenta 

dies, després de la data del diagnòstic.

- Qualsevol altre document que l’Assegurador consideri oportú 

per valorar si és procedent pagar la indemnització.

5. Verifi cació i determinació de la malaltia greu

L’Assegurador efectua la verificació i la determinació de la 

malaltia greu després de rebre la documentació que preveu 

el punt anterior. 

Evidència de cèl·lules malignes en material histològic o citològic 

amb invasió neoplàsica de teixits o estructures adjacents de-

mostrada en cirurgia, endoscòpia, radiologia o un altre mètode 

d’imatge. El diagnòstic ha de ser confirmat per un metge 

especialista amb un informe concloent.

Si l’Assegurada no es sotmet al reconeixement del Metge de-

signat per l’Assegurador, s’entén que renuncia a reclamar la 

indemnització.

Si no hi ha acord entre l’Assegurador i l’Assegurada sobre la 

malaltia greu, s’aplica el procediment que estipula el punt 5.2 

de les Condicions Generals.

6. Forma d’indemnització

Es pagarà el capital Assegurat en quatre exhibicions i de la 

següent manera:

Si es detectés per primer cop la malaltia:

a) Es pagarà el 10% del Capital Assegurat al moment de ser 

diagnosticat l’estadi I.

b) Es pagarà el 30% del Capital Assegurat al moment de ser 

diagnosticat l’estadi II, deduint qualsevol pagament que 

s’hagi realitzat anteriorment per aquesta cobertura.
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c) Es pagarà el 70% del Capital Assegurat al moment de ser 

diagnosticat l’estadi III, deduint qualsevol pagament que 

s’hagi realitzat anteriorment per aquesta cobertura.

d) Es pagarà el 100% del Capital Assegurat al moment de ser 

diagnosticat l’estadi IV, deduint qualsevol pagament que 

s’hagi realitzat anteriorment per aquesta cobertura.

Únicament, en el risc 2.4. “Càncer de trompes de Fal·opi”, 

si es detectés per primera vegada la malaltia, es pagaria el 

100% del capital Assegurat.

Els estadis dels diferents càncers assegurats s’especifiquen 

en la Clàusula 01, que figura al final d’aquesta Garantia.

7. Període de carència, període mínim de
 supervivència i període de cobertura

Totes les prestacions que l’Assegurador assumeix en virtut de 

la present garantia, tenen un període de carència de noranta 

(90) dies, a partir de la data de la primera expedició d’aquesta 

garantia. Els sinistres que sobrevenen durant el període de 

carència no són indemnitzables.

No obstant, la garantia de malalties greus no té efecte si l’As-

segurada mor en els trenta dies següents al diagnòstic de la 

malaltia greu o de la intervenció quirúrgica.

La cobertura finalitza al succeir qualsevol dels següents es-

deveniments:

a) A l’anul·lació voluntària de la garantia per part de l’Assegu-

rada.

b) A la finalització de la vigència d’aquesta garantia, tal i com 

s’indica en l’apartat 2, és dir, al final de l’anualitat en què 

l’Assegurada compleixi 65 anys. 

c) A la primera ocurrència d’una malaltia que sigui coberta per 

aquesta Pòlissa, menys en l’estipulat en la cobertura 2.8 

“Cirurgia Plàstica i reparadora per diagnòstic de Càncer 

cobert en pòlissa”. 

d) A la defunció de l’Assegurada.

e) Per manca de pagament de la prima corresponent a la 

Pòlissa.

8. Exclusions

A més de les delimitacions i exclusions dels punts 2.2 i 2.3 de 

les Condicions Generals, s’exclouen de la garantia de malalties 

greus per la dona,  els casos següents:

- Qualsevol malaltia o intervenció quirúrgica que no figuri a 

l’apartat 2 d’aquesta garantia de malalties greus per la dona.

- Qualsevol malaltia o intervenció quirúrgica expressament 

exclosa dels  diferents càncers assegurats que figuren a 

l’apartat 2 de la present garantia de malalties greus per la 

dona.

- Malalties greus diagnosticades per primera vegada abans de 

la data d’inici de l’assegurança, o bé aquelles que han estat 

motiu d’una intervenció quirúrgica anterior a la data d’inici 

de l’assegurança.

- Aquelles malalties greus degudes o relacionades amb la 

síndrome d’immunodeficiència humana o bé amb la presèn-

cia del virus d’immunodeficiència humana (VIH) constatat 

per un test d’anticossos o del virus de la SIDA amb resultat 

positiu.

- Cirurgies plàstiques estètiques, salvat les cirurgies recons-

tructores que es requereixen com a conseqüència de l’es-

tipulat en la cobertura de Cirurgia Plàstica i reparadora per 

diagnòstic de Càncer cobert en la pòlissa.

- Quan el càncer es derivi del següent:

a. Tumors que presenten els canvis malignes característics 

de carcinoma “in situ” o aquells considerats per histologia 

com pre-malignes.

b. Tots els carcinomes de la pell, carcinomes baso seculars, 

cèl·lules escamoses, hiperqueratosis, excepte quan es 

tracti de disseminació d’altres òrgans.

c. Leucèmia limfàtica crònica.

d. Sarcoma de Kaposi i altres tumors relacionats amb la 

infecció VIH o SIDA.

e. Tota malaltia diferent del càncer.

f. Tot tipus d’accident.

g. Tot càncer on l’estudi del diagnòstic s’hagi iniciat amb 

anterioritat a la contractació de la Pòlissa o durant el Pe-

ríode d’espera.

- Obesitat Mòrbida a la contractació de la pòlissa.

Clàusula 01 -  Estadis dels càncers assegurats: 

Càncer de coll uterí:

Estadi I

En l’estadi I, el càncer es troba solament en el coll uterí. 

Estadi II

En l’estadi II, el càncer es dissemina més enllà del coll uterí, però 

no fi ns la paret pélvica o el terci inferior de la vagina. 

Estadi III

En l’estadi III, el càncer es dissemina al terci inferior de la vagi-

na, es pot haver disseminat a la paret de la pelvis, o pot haver 

causat problemes en els ronyons. 
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Estadi IV

En l’estadi IV, el càncer es dissemina a la bufeta, el recte o 

altres parts del cos. 

Càncer d’úter

Estadi I

En l’estadi I, el càncer està únicament en l’úter. 

Estadi II

En l’estadi II, el càncer es dissemina fins el teixit conjuntiu del 

coll uterí, però no es dissemina fora de l’úter.

Estadi III

En l’estadi III, el càncer es dissemina més enllà de l’úter i el coll 

uterí, però no es dissemina més enllà de la pelvis. 

Estadi IV

En l’estadi IV, el càncer es dissemina més enllà de la pelvis. 

Càncer d’ovari

Estadi I

En l’estadi I, el càncer es troba en un o en ambdós ovaris.

Estadi II

En l’estadi II, el càncer es troba en un o ambdós ovaris i es 

dissemina fins altres àrees de la pelvis. 

Estadi III

En l’estadi III, el càncer es troba en un o ambdós ovaris i es 

dissemina fora de la pelvis fins altres parts de l’abdomen o els 

ganglis limfàtics propers.

El càncer que es dissemina fins la superfície del fetge també 

es considera càncer d’ovari en estadi III.

Estadi IV

En l’estadi IV, el càncer es dissemina més enllà de l’abdomen fins 

altres parts del cos, com els pulmons o el teixit intern del fetge.

Les cèl·lules cancerígenes en el líquid que envolta els pulmons 

també es considera càncer d’ovari en estadi IV.

Càncer de vulva

Estadi I

En l’estadi I el càncer es troba només en la vulva o el perineu 

(regió entre el recte i la vagina). 

Estadi II

En l’estadi II, el tumor és de qualsevol mesura i es dissemina 

a la part més baixa de la uretra, la part inferior de la vagina o 

l’anus. El càncer no es dissemina als ganglis limfàtics.

Estadi III

En l’estadi III, el tumor és de qualsevol mesura i es pot haver 

disseminat a la part més baixa de la uretra, la part inferior de 

la vagina o l’anus. El càncer es dissemina a un o més dels 

ganglis limfàtics propers. 

Estadi IV

En l’estadi IV, el tumor es dissemina a la part superior de la 

uretra, la part superior de la vagina o altres parts del cos. 

Càncer de vagina

Estadi I

En l’estadi I el càncer es troba només en la paret de la vagina.

Estadi II

En l’estadi II, el càncer es dissemina a través de la paret de la 

vagina fins el teixit que l’envolta, però no arriba fins la paret 

de la pelvis.

Estadi III

En l’estadi III, el càncer es dissemina fins la paret de la pelvis.

Estadi IV

L’estadi IV es divideix en l’estadi IVA i en l’estadi IVB:

Estadi IVA: el càncer s’ha pogut disseminar fins una o més de 

les àrees següents:

- El revestiment de la bufeta.

- El revestiment del recte.

- Més enllà de l’àrea de la pelvis que compren la bufeta, 

l’úter, els ovaris i el coll uterí.

Estadi IVB: el càncer s’ha disseminat fins parts del cos que no 

estan prop de la vagina, com els pulmons o els ossos.

Càncer de Mama

Estadi I

L’estadi I, es divideix en els estadis IA i IB.

- En l’estadi IA, el tumor mesura dos centímetres o menys, i 

no es dissemina fora de la mama.

- En l’estadi IB es troben petits penjolls de cèl·lules de càncer 

de mama (majors de 0,2 mil·límetres, però no majors de dos 

mil·límetres) en els ganglis limfàtics i es presenta una de les 

següents situacions:

• No es troba un tumor en la mama; o

• El tumor mesura dos centímetres o menys.

Estadi II

L’estadi II es divideix en els estadis IIA i IIB.
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- En l’estadi IIA:

• No es troba tumor en la mama, o el tumor mesura dos 

centímetres o menys. El càncer (que mesura més de dos 

mil·límetres) es troba en un a tres ganglis limfàtics axil·lars 

o en els ganglis limfàtics prop de l’estèrnum (es troba 

durant una biòpsia de gangli limfàtic sentinella ); o

• El tumor mesura més de dos centímetres, però no més 

de cinc centímetres. El càncer no es dissemina fins els 

ganglis limfàtics.

- En l’estadi IIB, el tumor té una de les següents característi-

ques:

• Mesura més de dos centímetres, però no més de cinc 

centímetres. Es troben petits penjolls de cèl·lules de càncer 

de mama en els ganglis limfàtics (majors de 0,2 mil·límetres 

però no majors de dos mil·límetres); o

• Mesura més de dos centímetres però menys de cinc centí-

metres. El càncer es dissemina a un a tres ganglis limfàtics 

axil·lars o als ganglis limfàtics prop de l’estèrnum (es troba 

durant una biòpsia de gangli limfàtic sentinella ); o

• Mesura més de cinc centímetres, però no es dissemina 

fins als ganglis limfàtics.

Estadi III

L’Estadi III es divideix en els estadis IIIA, IIIB i IIIC

- En l’estadi IIIA:

• No es troba tumor en la mama o el tumor pot ser de qual-

sevol mesura. Es troba càncer en 4 a 9 ganglis limfàtics 

axil·lars o en els ganglis limfàtics prop de l’estèrnum (es 

troba durant probes amb imatges o un examen físic); o

• El tumor mesura més de cinc centímetres. Es troben pe-

tits penjalls de cèl·lules de càncer de mama (mesura més 

de 0,2 mil·límetres però menys de dos mil·límetres) en els 

ganglis limfàtics; o

• El tumor es mesura més de cinc centímetres. El càncer 

es dissemina fins un a tres ganglis limfàtics axil·lars o als 

ganglis limfàtics prop de l’estèrnum (es troben durant una 

biòpsia de gangli limfàtic sentinella).

- En l’estadi IIIB,

• El tumor pot tenir qualsevol mesura i el càncer es dissemi-

na fins a la paret toràcica o la pell de la mama i produeix 

inflamació o una úlcera. El càncer també es pot haver 

disseminat fins:

• No més de nou ganglis limfàtics axil·lars; o

• Els ganglis limfàtics prop de l’estèrnum.

- En l’estadi IIIC,

• No es troba un tumor en la mama o el tumor pot tenir qual-

sevol mesura. El càncer es pot disseminar fins la pell de la 

mama i causar inflamació o una úlcera, o es va disseminar 

fins la paret toràcica. El càncer també es dissemina fins:

• Deu o més ganglis limfàtics axil·lars; o

• Ganglis limfàtics per sobre o sota de la clavícula; o

• Ganglis limfàtics axil·lars i ganglis limfàtics prop de l’es-

tèrnum.

Estadi IV

En l’estadi IV, el càncer es dissemina fins altres òrgans del cos, 

amb major freqüència fins els ossos, els pulmons, el fetge o 

el cervell.
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1. Definicions

1.1. Grup Assegurable. Constitueixen el Grup Assegurable, 

l’assegurat a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), el 

seu cònjuge o la seva parella de fet afi liada a la CASS com as-

segurada o com benefi ciària de l’Assegurat, i tots els fi lls al seu 

càrrec, benefi ciaris d’un d’ells a la CASS.

En el moment de la contractació de la garantia, tots els mem-

bres del Grup Assegurable hauran de tenir com a màxim 60 anys 

d’edat.

Els familiars de l’Assegurat deixen de formar part del Grup Asse-

gurable quan l’Assegurat deixa de formar-ne part, per una causa 

altra que la defunció, o quan deixen de ser benefi ciaris de l’Asse-

gurat o del cònjuge o de la seva parella de fet a la CASS.

En  cas de defunció de l’Assegurat la pòlissa s’anul·larà. Si el 

cònjuge o la seva parella formava part del Grup assegurat, 

aquest podrà contractar una nova pòlissa amb la mateixa garan-

tia, qualsevol sigui la seva edat.

1.2. Grup Assegurat. Constitueixen el Grup Assegurat totes les 

persones que, pertanyent al Grup Assegurable i havent sol·licitat 

aquesta garantia, compleixen les condicions de contractació.

1.3. Acte sanitari. S’entén per acte sanitari tota acció que ge-

nera una despesa sanitària, portada a terme per l’Assegurat o 

per un dels seus benefi ciaris, a conseqüència d’una malaltia o 

d’un accident 

1.4. Actes sanitaris convencionats. Actes sanitaris efectuats 

per prestadors de serveis de salut establerts a Andorra que han 

signat o s’han adherit a un conveni amb la CASS i per prestadors 

establerts a l’estranger que tenen signat un conveni amb el seu 

organisme de seguretat social i que aquest hagi signat un con-

veni amb Andorra, o per prestadors de serveis a l’estranger que 

tenen signat un conveni amb la CASS.

També serà considerat acte sanitari convencionat, aquell, així 

considerat per la CASS, efectuat per un prestador de serveis de 

salut no convencionat, que s’hagi produït en condicions d’ur-

gència justifi cada i no havent-hi cap prestador convencionat a 

l’àrea geogràfi ca en què s’ha produït la urgència.

1.5. Tarifa de responsabilitat de la CASS. S’entén per tarifa 

de responsabilitat de la CASS, el valor assignat per la CASS a 

cada acte sanitari per a l’atenció a les persones malaltes.

1.6. Despesa real. S’entén per despesa real, el cost real factu-

rat pel prestador de servei sanitari a la persona assegurada per 

tot acte sanitari cobert total o parcialment per la CASS, a conse-

qüència d’una malaltia o d’un accident.

1.7. Despesa hospitalària. S’entén per despesa hospitalària, 

el conjunt de les despeses mèdiques i d’estada, que han sigut 

necessàries per tractar la patologia del pacient. No s’inclouen 

les despeses extres com: telèfon, televisió, habitació particular, 

llit d’acompanyant.

1.8. Taxa de sinistralitat global. Als efectes dels càlculs de les 

taxes de sinistralitat, es tindran en compte tant l’actual Garantia 

de Salut dinàmica com l’anterior Garantia del Complement d’as-

sistència sanitària, que havia pogut tenir l’Assegurat. 

La taxa de sinistralitat global és el quocient entre l’import total de 

les prestacions pagades per l’Assegurador al conjunt dels Asse-

gurats de la Companyia i l’import total de les primes cobrades 

per l’Assegurador, per les garanties mencionades en el paràgraf 

anterior.

1.9. Taxa de sinistralitat individual. La taxa de sinistralitat 

individual és el quocient entre l’import total de les prestacions 

de la Garantia de salut dinàmica i, si escau de la Garantia del 

Complement d’assistència sanitària, pagades per l’Assegurador 

per al Grup Assegurat, i l’import total de les primes cobrades per 

l’Assegurador per dites garanties.

La taxa de sinistralitat individual es calcula a cada renovació anu-

al i es determina considerant les prestacions i les primes de les 

3 últimes anualitats o del període transcorregut des de la data 

d’efecte de la garantia, si aquesta és inferior a 3 anualitats.

1.10. Quadre de prestacions. Quadre en el qual s’estableixen 

els percentatges o imports màxims que garanteix l’Assegurador 

per cadascun dels actes coberts per la present garantia.

El Quadre de prestacions de la modalitat contractada, s’especi-

fi ca en les Condicions Particulars inicials i en els seus successius 

suplements, en cas d’existir.

2. Risc cobert

2.1. Garantia de salut dinàmica. La Garantia de salut dinàmica 

consisteix en el pagament de la indemnització determinada per 

la diferència entre les despeses sanitàries del grup Assegurat, 

cobertes per la CASS, i la indemnització abonada per la CASS, 

fi ns als límits de la despesa real, de la despesa hospitalària, de 

la tarifa de responsabilitat de la CASS o fi ns als percentatges o 

imports màxims que consten en el Quadre de prestacions de la 

modalitat contractada.

Les despeses dels actes sanitaris no coberts per la CASS, no 

seran reembossats, salvat aquells que consten expressament 

en el Quadre de prestacions contractat.

Per als actes sanitaris d’un cost superior al 100% de les tarifes 

de responsabilitat de la CASS, l’Assegurador donarà per defec-

te un acord favorable sempre que la despesa sigui justifi cada. 

Altrament, podrà limitar la seva indemnització a l’import que es 

consideri raonable segons la naturalesa de l’acte sanitari.

2.2. Declaracions. Aquesta garantia es fonamenta en les de-

claracions realitzades per l’Assegurat, de conformitat amb allò 

que estipula el punt 1.2. de les Condicions Generals.

2.3. Nul·litat i pèrdua de drets. Aquesta garantia esdevé nul·la 

i per tant es perden els drets:

- En el cas de reserva o d’inexactitud inexcusable en el moment 

d’omplir el qüestionari de salut i, en especial, en el cas de cir-

cumstàncies relatives al mode de vida o a la salut del Grup 

Garantia de Salut dinàmica
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Assegurat que poden ser agreujants del risc.

- Quan hi ha inexactitud o falsedat en les factures de despeses 

presentades a l’Assegurador.

- Quan l’Assegurat té contractada aquesta cobertura amb una 

altra companyia o mútua o està coberta per la seva empresa.

2.4. Període de carència. Els períodes de carència per al pa-

gament de les prestacions d’aquesta garantia, s’estableixen en 

el Quadre de prestacions contractat que consta en les Condici-

ons Particulars.

Els actes sanitaris o les despeses sanitàries que tenen lloc du-

rant els períodes de carència no són indemnitzables.

En el cas d’emissió d’un suplement que suposi un canvi del Qua-

dre de prestacions contractat, el nou Quadre de prestacions en-

trarà en vigor després dels seus períodes de carència, a comp-

tar de la data d’efecte del suplement. Durant aquests períodes 

de carència, continuaran vigents les prestacions de la cobertura 

de salut anterior.

No s’aplica cap període de carència als fi lls nounats de menys 

de 3 mesos, de l’Assegurat que ja hagi superat el dit període de 

carència.

2.5. Presa d’efecte i durada de la garantia. La garantia pac-

tada comença un cop ha transcorregut el període de carència 

establert en aquestes Condicions Especials, a comptar de la 

data de presa d’efecte d’aquesta garantia, especifi cada en les 

Condicions Particulars.

Aquesta garantia té una durada d’un any i s’entendrà prorroga-

da per períodes anyals mentre visqui l’Assegurat, llevat que una 

de les parts desitgi modifi car-la o anul·lar-la mitjançant notifi cació 

per escrit a l’altra, en els 2 mesos anteriors a la conclusió del 

període de l’assegurança en curs.

2.6. Exclusions. A més de les delimitacions i exclusions esti-

pulades en els punts 2.2 i 2.3 de les Condicions Generals, s’ex-

clouen d’aquesta garantia els sinistres originats per una de  les 

circumstàncies següents:

- Actes sanitaris no coberts per la CASS, salvat aquells que 

consten expressament en el Quadre de prestacions contrac-

tat.

- Despeses sanitàries originades per malalties o accidents pre-

existents a l’entrada en vigor d’aquesta pòlissa.

- Despeses d’assistència o d’estància en centres de la tercera 

edat, geriàtrics o similars, causats per la vellesa o per qual-

sevol altra patologia que generi un estat de dependència.

2.7. Reducció o exclusió de la cobertura de determina-

des patològies. Per a les despeses de determinades patologi-

es que la CASS cobreix, prèvia sol·licitud, en uns percentatges 

superiors als estàndards de les seves tarifes de responsabilitat, 

la cobertura complementària quedarà reduïda si el percentatge 

especial de cobertura de la CASS és inferior al 100% o exclosa 

si és del 100%.

Aquesta reducció o exclusió podrà tenir efecte a partir de la data 

que s’hagi diagnosticat dita patologia, i en tot cas a partir del 

moment que l’assegurat tingui coneixement de la possibilitat de 

dita presa en càrrec a un percentatge especial

3. Revisió de tarifes, primes i prestacions

3.1. Revisió de tarifes i primes. Les tarifes poden ser revisa-

des anyalment en funció de la taxa de sinistralitat global de la 

garantia.

Per altra part, les primes poden ser revisades i modifi cades indi-

vidualment, en el moment de la renovació anyal de cada pòlissa, 

mitjançant sobreprimes, si la taxa de sinistralitat individual és su-

perior al 100 %.

3.2. Revisió del Quadre de prestacions. L’Assegurador po-

drà variar el Quadre de prestacions a la renovació anyal de cada 

pòlissa. 

3.3 Variacions en els reembossaments de la CASS. Les 

tarifes i/o els Quadres de prestacions, també poden ser revisats, 

en el moment que es produeixin variacions en els percentatges 

de reembossament de la CASS o qualsevol altre canvi que afecti 

la seva naturalesa. 

3.4 Comunicació a l’Assegurat. Abans de cada renovació 

anyal, la prima per a la nova anualitat que incorpora la revisió de 

tarifes i, si escau, la sobreprima motivada per la sinistralitat indivi-

dual, es comunica a l’Assegurat en l’Avís de renovació.

En cas de canvi del Quadre de prestacions, l’Assegurador n’in-

formarà també l’Assegurat en l’Avís de renovació i posterior-

ment emetrà un suplement. amb el nou Quadre de prestacions.

En cas de canvi de tarifes i/o del Quadre de prestacions originats 

pel punt 3.3, l’Assegurador n’informarà immediatament l’Asse-

gurat per un mitjà fefaent, i emetrà un suplement amb el nou 

Quadre de prestacions.

 L’Assegurat podrà rescindir la garantia dins un termini de 15 

dies a partir de la data de recepció d’aquesta notificació.

4. Indemnitzacions

4.1. Autorització de transmissió de dades. L’Assegurat i els 

Benefi ciaris majors d’edat, han de donar el seu consentiment 

exprés a la CASS per comunicar a l’Assegurador, les dades per-

sonals relatives a la identifi cació de la persona benefi ciària de la 

prestació, la data de l’acte mèdic, la naturalesa de l’acte mèdic 

abonat, l’import de la tarifa de responsabilitat i el percentatge 

abonat per la CASS.

4.2. Obligacions de l’Assegurat en el cas de sinistre. L’As-

segurat ha de minorar les conseqüències del sinistre, emprant 

tots els mitjans que tingui a l’abast per al seu prompte restabli-

ment o per a la reducció de les despeses.

- 17 -

assegurança vida i salut   19assegurança vida i salut   19 06/10/14   10:5606/10/14   10:56



En el cas d’una patologia que la CASS cobreix, prèvia sol·licitud, 

en percentatges superior als estàndards, de les seves tarifes de 

responsabilitat, l’Assegurat haurà de sol·licitar a la CASS la presa 

en càrrec, a dit percentatge especial, tan bon punt tingui conei-

xement d’aquesta possibilitat de presa en càrrec. 

Altrament, si l’Assegurat no efectua dita sol·licitud, l’Assegurador 

podrà rebutjar el pagament de les despeses ocasionades per 

aquesta patologia, com també no renovar la present garantia.

4.3. Domiciliació bancària dels abonaments. Els abona-

ments de les prestacions complementàries d’assistència sani-

tària es domicilien en un compte de Mora Banc o de qualsevol 

altra entitat bancària d’Andorra.

4.4. Documentació necessària en el cas de sinistre. 

Per als actes sanitaris reembossats per la CASS a l’Assegurat 

i fi ns a l’import de les tarifes de responsabilitat de la CASS, no 

es requereix cap document justifi catiu., sempre que la informa-

ció de la prestació de la CASS sigui facilitada directament per la 

CASS a l’Assegurador.

Per als actes reembossats directament per la CASS al presta-

tari del servei, o per a reembossaments superiors al 100% de 

les tarifes de responsabilitat de la CASS, l’Assegurat ha de sub-

ministrar a l’Assegurador, la factura del prestatari i, si escau, el 

comprovant de l’abonament de la CASS de les despeses sani-

tàries ocasionades.

4.5. Determinació de la Indemnització complementària 

d’assistència sanitària. Per determinar la Indemnització com-

plementària d’assistència sanitària, en tots els casos es pren en 

consideració les tarifes de responsabilitat que la CASS estableix 

per calcular el reembossament de les seves prestacions.

4.6. Pagament de la Indemnització d’assistència sanità-

ria. Per als actes reembossats per la CASS a l‘Assegurat, fins 

al 100% de les seves tarifes de responsabilitat, l’Assegurador 

abonarà la Indemnització complementària d’assistència sani-

tària automàticament al compte de domiciliació, després de 

la recepció de la informació de la prestació facilitada per la 

CASS. 

Per als actes que la CASS reembossa directament al prestatari 

del servei, o per a reembossaments superiors al 100% de les 

tarifes de responsabilitat de la CASS, l’Assegurador abonarà a 

l’Assegurat la indemnització que correspongui, una vegada hagi 

rebut de l’Assegurat els documents justifi catius requerits i els 

hagi analitzat.

4.7. Reducció de cobertura per alta sinistralitat. A cada 

renovació anyal, si la taxa de sinistralitat individual és superior al 

400 %, l’Assegurador podrà aplicar una reducció de la Indem-

nització per a les despeses sanitàries que sobrevinguin durant 

la nova anualitat.

Per totes les despeses sanitàries, incloses les despeses d’hos-

pitalització, la indemnització complementària d’assistència sa-

nitària reduïda es calcularà aplicant una reducció del 40% a la 

indemnització normal.

L’Assegurador també podrà, en el moment de la renovació 

anyal, reduir la cobertura, cobrint una modalitat amb un Quadre 

de prestacions de nivell inferior, si existeix, i aplicant la prima de 

la nova modalitat amb la sobreprima que correspongui.

La reducció de cobertura es comunicarà a cada Assegurat, al-

menys 15 dies abans de la data d’aplicació i l’Assegurat podrà 

rescindir la garantia dins un termini de 15 dies a partir de la data 

de recepció d’aquesta notifi cació.

4.8. Termini de reclamació. Les prestacions es podran 

reclamar dins un termini màxim de tres anys a comptar de la 

data de l’ocurrència del fet que les ha originat.
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1. Definicions

1.1. Incapacitat laboral transitòria. Situació física provocada 

per malaltia o accident, originada independentment de la volun-

tat de l’Assegurat, que determina la seva total ineptitud transitò-

ria, previsiblement recuperable, per exercir la professió declara-

da o habitual.

1.2. Condicions d’adhesió. Es poden adherir a aquesta ga-

rantia:

- Les persones assalariades i assegurades a la Caixa Andorrana 

de Seguretat Social (CASS),

- Les persones que realitzen una activitat econòmica per comp-

te propi i assegurades com a tal a la CASS,

- També s’hi poden adherir, les persones que exerceixen una 

activitat professional com a no assalariat i que no estan encara 

assegurades a la CASS.

Aquesta garantia es pot contractar fi ns als 60 anys i acaba, com 

a màxim, al fi nal de l’anualitat en què l’Assegurat compleix 65 

anys. 

1.3. Base salarial mensual neta contractada. La base sala-

rial mensual neta contractada és la que fi gura en el Qüestionari-

Sol·licitud i en les Condicions Particulars, d’acord amb el nivell 

d’ingressos regulars mensuals de l’Assegurat, generats per la 

seva activitat professional.

La base salarial mensual neta contractada s’actualitzarà anyal-

ment segons l’increment especifi cat en el Qüestionari-Sol·lici  tud  

i es podrà revisar mitjançant suplement. Es convenient que 

s’adeqüi periòdicament a la mitjana mensual de les percepcions 

anyals. 

Per a les persones que realitzen una activitat econòmica per 

compte propi:

- La base salarial mensual neta contractada haurà de ser igual 

o superior a la base establerta per la CASS per al càlcul de les 

prestacions d’una persona que realitza una activitat per comp-

te propi.

- Si a la renovació anyal, la Base salarial mensual neta contrac-

tada resultes inferior a la base establerta per la CASS, aquesta 

s’actualitzarà automàticament igualant-la a la base establerta 

per la CASS.

La base salarial diària neta s’obté dividint per 30, la base salarial 

mensual neta considerada.

1.4. Indemnització salarial. 

Per als assalariats i per a les persones que realitzen una activitat 

econòmica per compte propi, és la indemnització complementà-

ria que l’Assegurador paga quan es produeix una baixa laboral i 

la CASS abona la seva prestació. 

Per als no assalariats, és la indemnització que l’Assegurador 

paga quan es produeix una baixa laboral coberta per la present 

garantia.

Per als assalariats:

- La Base salarial mensual neta considerada per al càlcul de la 

indemnització salarial, és la menor entre la base salarial men-

sual neta contractada i la base de càlcul mensual neta aplica-

da per la CASS, en el moment de l’inici de la baixa.

- El percentatge complementari aplicat en cada indemnització 

salarial, és el que complementa fi ns al 95% el percentatge apli-

cat per la CASS en cada abonament de prestació.

- La indemnització salarial diària neta s’obté multiplicant la base 

salarial diària neta pel percentatge complementari. 

Per a les persones que realitzen una activitat econòmica per 

compte propi:

La indemnització salarial diària neta és la que complementa, fi ns 

al 95% de la base salarial diària neta, la prestació diària neta que 

abona la CASS, descomptant una cotització a la Classe A.

Per als no assalariats:

- La indemnització salarial és el 95% de la base salarial mensual 

neta contractada.

1.5. Període de franquícia. Nombre de dies que han de trans-

córrer des de la data d’entrada en vigor de la baixa i la data a 

comptar de la qual es comença a tenir dret a percebre la indem-

nització salarial. Aquest període s’estipula en el Qüestionari-Sol·-

licitud i en les Condicions Particulars.

1.6. Durada màxima d’abonament continuat. Període mà-

xim durant el qual l’Assegurador s’obliga a abonar la indemnitza-

ció salarial, mentre l’Assegurat es troba en situació d’incapacitat 

laboral transitòria.

Aquesta durada fi gura en el Qüestionari-Sol·licitud i en les Condi-

cions Particulars, i començarà a partir del període de franquícia 

1.7. Taxa de sinistralitat global. La taxa de sinistralitat global 

és el quocient entre l’import total de les prestacions per Indem-

nització salarial pagades per l’Assegurador al conjunt dels  Asse-

gurats de la Companyia que tenen contractada aquesta garantia 

i l’import total de les primes cobrades per l’Assegurador per dita 

garantia.

1.8. Taxa de sinistralitat individual. La taxa de sinistralitat in-

dividual és el quocient entre l’import total de les prestacions per 

Indemnització salarial abonades per l’Assegurador a l’Assegurat 

i l’import total de les primes cobrades per l’Assegurador per la 

present garantia.

La taxa de sinistralitat individual es calcula a cada renovació anu-

al, i es determina considerant les prestacions i les primes de les 

3 últimes anualitats o del període transcorregut des de la data 

d’efecte, si aquest és inferior a 3 anualitats.

2. Risc cobert

En el cas d’incapacitat laboral transitòria, d’acord amb les Con-
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dicions Generals d’Andorvida, amb les presents Condicions 

Especials i amb les Condicions Particulars, l’Assegurador garan-

teix a l’Assegurat el pagament d’una Indemnització salarial que 

varia en funció de l’afi liació a la CASS declarada en el moment 

de la contractació de la Garantia:

- Per als assalariats i per a les persones que realitzen una ac-

tivitat econòmica per compte propi, la Indemnització salarial 

complementa les prestacions de baixa laboral pagades per la 

CASS.

- Per als no assalariats, l’Assegurador garanteix el pagament de 

la Indemnització salarial contractada.

2.1. Declaracions. Aquesta garantia es fonamenta en les de-

claracions realitzades per l’Assegurat de conformitat amb allò 

que estableix el punt 1.2 de les Condicions Generals.

En especial, ha de comunicar a l’Assegurador, obligatòriament, 

qualsevol modifi cació de la seva activitat professional.

2.2. Nul·litat i pèrdua de drets. Aquesta garantia esdevé nul·la 

i per tant es perden els drets:

- En el cas de reserva o d’inexactitud inexcusable, en el moment 

d’omplir el qüestionari de salut, respecte de circumstàncies 

relatives al mode de vida o a la salut de l’Assegurat suscepti-

bles de constituir un agreujant del risc.

- Quan hi ha inexactitud o falsedat en les declaracions de 

baixes.

- Quan l’Assegurat no ha notifi cat a l’Assegurador qualsevol 

modifi cació de la seva activitat professional.

- Quan l’Assegurat, si és assalariat, també té contractada 

aquesta cobertura amb una altra companyia o mútua o està 

coberta per la seva empresa.

2.3. Període de carència. Per a la garantia de baixa laboral, el 

període de carència queda fi xat a 10 mesos per les baixes per 

risc durant l’embaràs, i a 3 mesos pels altres motius de baixa. 

Les baixes que sobrevenen durant el període de carència no són 

indemnitzables, qualsevol sigui la seva durada.

Després de cada sinistre, i un cop presentada l’alta mèdica, ha 

de transcórrer un altre període de carència de 3 mesos perquè 

aquesta garantia pugui tornar a cobrir una baixa laboral origina-

da, directament o indirectament, per la mateixa patologia que 

havia originat la baixa anterior.

En el cas d’un suplement d’augment de la Base salarial mensual 

neta contractada o de la modifi cació del període de franquícia, 

la nova cobertura entra en vigor desprès d’un nou període de 

carència de 3 mesos. Durant aquest període, continua vigent la 

cobertura anterior al suplement.

2.4. Presa d’efecte i durada de la garantia. La garantia pac-

tada comença a comptar, un cop transcorregut el període de 

carència establert.

Aquesta garantia té una durada d’un any i s’entendrà renovada 

per períodes anyals, llevat que una de les parts desitgi anul·lar-la, 

mitjançant notifi cació per escrit a l’altra, dins el termini dels 2 me-

sos anteriors a la conclusió del període de l’assegurança en curs.

Aquesta garantia acaba al mateix temps que la garantia de de-

funció i, en qualsevol cas, s’extingeix en acabar l’anualitat dins la 

qual l’Assegurat compleix 65 anys.

2.5. Delimitacions. El dret a percebre la prestació cessa tan 

bon punt l’Assegurat pot reprendre les seves activitats professi-

onals, encara que no estigui totalment recuperat. També cessa 

quan la situació d’incapacitat esdevé no recuperable.

Amb independència que la CASS continuï cobrint la baixa de 

l’Assegurat, si l’Assegurador considera que l’Assegurat pot re-

prendre parcialment les seves activitats professionals, l’Assegu-

rador podrà reduir la cobertura. 

- Si el grau d’activitat es valora com inferior o igual al 50%, la 

prestació es redueix en el mateix percentatge.

- Si el grau d’activitat supera el 50%, cessa el dret a percebre 

qualsevol indemnització.

2.6. Exclusions. A més de les delimitacions i exclusions que 

s’estipulen en els punts 2.2 i 2.3 de les Condicions Generals, 

s’exclouen d’aquesta garantia els sinistres que tenen el seu ori-

gen en les circumstàncies següents:

- Per als assalariats, i per a les persones que realitzen una activi-

tat econòmica per compte propi, les baixes no cobertes per la 

CASS.

- Les baixes originades per malalties o accidents, com també 

les seves seqüeles, preexistents a l’entrada en vigor d’aques-

ta garantia.

- Les baixes motivades per lesions o malalties produïdes per la 

pràctica, com a professional, de qualsevol esport, o fi ns i tot, i 

sense aquest caràcter, com a conseqüència de la participació 

en competicions esportives.

- Les baixes per maternitat.

- Les baixes derivades d’una patologia pròpia de l’embaràs que 

no generi risc de part prematur o avortament, així com aque-

lles derivades d’una patologia no pròpia de l’embaràs però 

que aquest ha precipitat o agreujat.

- Les neuropaties o algiopaties (incloent lumbàlgies i cervicàlgi-

es) que no presenten uns signes objectivables amb les explo-

racions complementàries que siguin adients en cada cas.

- Les psicopaties de qualsevol tipus, com també tot tipus de 

baixa per depressions o similars, símptomes d’estrès, estrès, 

ansietat, etc.

- Les baixes laborals per repòs, per convalescència i per tracta-

ments termals o dietètics.

3. Revisió de tarifes

Les tarifes poden ser revisades anyalment en funció de la taxa 

de sinistralitat global de la garantia.
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Per als assalariats i per a les persones que realitzen una activitat 

econòmica per compte propi, les tarifes també poden ser revisa-

des quan es produeixen variacions en els percentatges de reem-

bossament de la CASS.

Per altra part, les primes poden ser revisades i modifi cades indi-

vidualment, en el moment de la renovació anyal de cada pòlissa, 

mitjançant sobreprimes, si la taxa de sinistralitat individual és su-

perior al 300 %.

Abans de cada renovació anyal, la prima per a la nova anualitat 

que incorpora la revisió de tarifes, i si escau, la sobreprima moti-

vada per la sinistralitat individual, es comunica a l’Assegurat en 

l’Avís de renovació.

L’Assegurat pot rescindir la garantia en un termini de 15 dies 

a partir de la data de recepció d’aquesta notificació.

4. Indemnitzacions

4.1. Autorització de transmissió de dades. Per als assa-

lariats i per a les persones que realitzen una activitat econò-

mica per compte propi,  l’Assegurat ha de donar el seu con-

sentiment exprés a la CASS per comunicar a l’Assegurador, 

en el cas de baixa laboral, les seves dades personals, el salari 

base diari, la data de l’inici del pagament, la data de fi del pa-

gament, el percentatge de reembossament i l’import abonat 

per la CASS. 

4.2. Obligacions en el cas de sinistre. En el cas de baixa 

laboral, l’Assegurat, o qualsevol altra persona en nom seu, ho 

ha de comunicar a l’Assegurador dins el termini màxim de cinc 

dies després d’haver-se produït, llevat de cas de força major, i 

donar-li tot tipus d’informació sobre les circumstàncies i les con-

seqüències del sinistre.

L’Assegurat ha de minorar les conseqüències del sinistre, em-

prant tots els mitjans que tingui a l’abast per al seu prompte res-

tabliment.

L’incompliment d’aquestes obligacions, que resulti perjudicial 

per a l’Assegurador, allibera aquest del pagament de qualsevol 

prestació derivada del sinistre.

4.3. Documentació necessària en el cas de sinistre. En 

el moment de la baixa, l’Assegurat ha de presentar a l’Assegu-

rador:

- El Certifi cat de baixa mèdica inicial o de perllongament de bai-

xa, establert pel metge que assisteix l’Assegurat.

- Si l’Assegurat ha estat ingressat en un centre mèdic, ha d’ad-

juntar fotocòpia de l’informe d’aquest centre com també de 

l’historial clínic.

- Qualsevol altre document que l’Assegurador considera opor-

tú per valorar si és procedent pagar la indemnització.

En el moment de l’alta mèdica, l’Assegurat ha de presentar:

- El Certifi cat d’alta mèdica. 

4.4. Verifi cació del sinistre. Abans del pagament de la Indem-

nització salarial, l’Assegurador, per tal de verifi car l’estat de salut 

de l’Assegurat, pot exigir que aquest se sotmeti a un control mè-

dic, com també totes aquelles mesures que cregui necessàries 

per a tal verifi cació. L’incompliment d’aquestes mesures de con-

trol s’entén com a renúncia expressa al cobrament de la Indem-

nització salarial.

4.5. Domiciliació bancària dels cobraments. El cobrament 

de la Indemnització salarial es domicilia en un compte de Mora 

Banc o de qualsevol altra entitat bancària d’Andorra.

4.6. Pagament de la indemnització salarial. L’Assegurador 

abona la indemnització salarial, una vegada transcorregut el 

període de franquícia i mentre l’Assegurat està de baixa, en les 

condicions descrites a continuació.

Per als assalariats i per a les persones que realitzen una activitat 

econòmica per compte propi:

- L’Assegurador abona la indemnització salarial amb la mateixa 

periodicitat que les prestacions de la  CASS i com a màxim fi ns 

al fi nal de la durada màxima d’abonament continuat.

- L‘import del pagament es calcula considerant la indemnització 

salarial diària i el nombre de dies pagats per la CASS.

Per als no assalariats:

- L’Assegurador abona la Indemnització salarial, com a màxim, 

fi ns al fi nal de la durada màxima d’abonament continuat.

- L‘import del pagament es calcula considerant la Indemnitza-

ció salarial diària i el nombre de dies del període d’abonament.

4.7. Reducció de cobertura per sinistralitat. A cada reno-

vació anyal, si la taxa de sinistralitat individual és superior al 400 

% o si l’Assegurat ha causat baixa en 3 ocasions o més durant 

l’última anualitat, l’Assegurador pot aplicar una reducció de la 

indemnització salarial.

Per als assalariats:

- La indemnització salarial reduïda es calcularà aplicant com a 

percentatge complementari en cada indemnització salarial, 

el que complementa fi ns al 90% el percentatge aplicat per la 

CASS en l’abonament de cada prestació.

Per a les persones que realitzen una activitat econòmica per 

compte propi:

- La indemnització salarial diària reduïda serà la que comple-

menta, fi ns al 85% de la base salarial diària neta, la prestació 

diària neta que abona la CASS, descomptant una cotització a 

la Classe A.

Per als no assalariats:

- La indemnització salarial mensual reduïda serà el 80% de la 

base salarial mensual neta contractada.

La indemnització salarial diària reduïda s’obtindrà dividint per 

30, la indemnització salarial mensual reduïda.
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La reducció de cobertura es comunicarà a cada Assegurat, al-

menys 15 dies abans de la data d’aplicació i l’Assegurat podrà 

rescindir la garantia dins un termini de 15 dies a partir de la data 

de recepció d’aquesta notifi cació.

4.8. Rescissió en el cas de baixa. Després de la comuni-

cació de cada baixa, hagi o no hagi donat lloc al pagament de 

la indemnització salarial, les parts poden rescindir la garantia.

La part que pren la decisió de rescindir-la, ho ha de notifi car a 

l’altra, per escrit, dins del termini de trenta dies a comptar de 

la data de comunicació de cada sinistre si no ha donat lloc a 

indemnització, o des de la data de la última liquidació si ha donat 

lloc a indemnització.

En lloc de rescindir la garantia, l’Assegurador pot optar per 

excloure tota patologia relacionada, directament o indirecta-

ment, amb aquella que ha motivat la incapacitat laboral transi-

tòria.

La notificació de la rescissió o de l’exclusió s’ha de fer amb 

una anticipació mínima de 15 dies a la data del seu efecte.
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Els Serveis d’assistència mèdica són serveis addicionals pres-

tats per l’empresa advance | medical, que es poden contrac-

tar dins de la pòlissa Andorvida.

Orientació mèdica 24h

A qualsevol hora del dia o de la nit, tots els dies de l’any, un equip 

de professionals especialitzats en medicina de família aclariran 

per telèfon tots els seus dubtes sobre medicina general, pedia-

tria, ginecologia, traumatologia, etc...

A més, l’ajudaran en la comprensió d’informes de laboratori, en 

l’ús de medicaments i en la preparació de proves mèdiques o 

intervencions.

Segona opinió mèdica

Davant d’un diagnòstic de malaltia greu, l’empresa advance | 

medical farà arribar el seu historial als millors experts del món 

de cada especialitat. Ells estudiaran el seu cas i li proporciona-

ran un informe d’avaluació recomanant el millor tractament. I tot, 

sense necessitat de desplaçar-se, sense despeses i en un termi-

ni breu de temps.

D’aquesta manera, vostè i la seva família teniu la seguretat d’ob-

tenir el millor diagnòstic i tractament, havent considerat totes les 

alternatives mèdiques.

Serveis d’assistència mèdica
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