ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL A ESPANYA., inscrita en el Registre Mercantil de
Madrid, de tom 37303, foli 179, full M 658706, N.I.F. W0072130H i amb Domicili Social en
Paseo de la Castellana, 81, planta 22, 28046 MADRID,, mitjançant el present document,
MANIFESTA:
Que la UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA, amb CIF Q0818002H, té subscrita amb
la nostra Companyia la pòlissa d’Accidents Col·lectius nº 00000105416622, en les que es
cobreix als alumnes i els col·lectius definits en les condicions particulars de la pòlissa que
haguessin contractat l’assegurança expressament amb les següents garanties i sumes
assegurades:
COBERTURES I CAPITALS ASSEGURATS D’ACCIDENTS
Cobertura mundial
- Defunció per Accident.................................................................................................................... ......28.000 €
- Invalidesa Permanent per Accident....................................................................................................... 46.000 €
- Despeses Mèdiques per Accident en Centres Concertats....................................................................... il·limitada
- Despeses Mèdiques per Accident en Centres de Lliure Elecció fins a...................................................... 6.000 €

Cobertura: Mundial excepte España per als espanyols i, en el cas d’assegurats
estrangers excepte Espanya i el seu país de origen)
-

Assistència en viatge, per a despeses mèdiques per malaltia i accidents......................................6.000

CAPITALS ASSEGURATS DE RESPONSABILITAT CIVIL
Cobertura mundial
- Pràctiques acadèmiques per compte de la UAB, límit per sinistre i any: .......................350.000 €
- Privada, límit per sinistre i any:....................................................................................350.000 €

DETALL COBERTURES ASSISTÈNCIA EN VIATGE. Despeses mèdiques, per malaltia o
accident
En cas de malaltia sobrevinguda o accident de l'Assegurat esdevingut amb caràcter imprevist en el transcurs d'un viatge, ZURICH
garanteix durant la vigència del Contracte i fins a un límit de 6.000 euros, per període contractat i a cada Assegurat, les despeses
enumerades a continuació:
- Honoraris mèdics.
- Medicaments receptats per un metge o cirurgià.
- Despeses d'hospitalització.
- Despeses d'ambulància ordenats per un metge per a un trajecte local.
En cas que ZURICH no hagi intervingut directament i perquè tals despeses siguin reemborsables, s'hauran de presentar les
corresponents factures originals, que hauran d'anar acompanyades de l'informe mèdic complet, amb els seus antecedents,
diagnòstic i tractament, que permeti establir el caràcter de la malaltia sobrevinguda.

Trasllat sanitari al domicili habitual
Desplaçament d'una persona per acompanyar a l'assegurat hospitalitzat
Despeses d'estada d'una persona per a acompanyar a l'assegurat hospitalitzat
Límit de 50 euros /dia i fins a un màxim de 3 dies.

Transport de restes mortals
Acompanyament de restes mortals
Despeses d'estada d'una persona per a acompanyament de restes mortals
Límit de 50 euros /dia i fins a un màxim de 3 dies

Reemborsament de les despeses per l'enviament de l'equipatge localitzat
Màxim de 600 euros.
Tot això sobre la base de les Condicions Generals, Particulars i Especials declarades en pòlissa.
La cobertura de la pòlissa s'iniciarà a les 00 hores del dia 01/09/2021 i finalitzarà a les 23.59 hores del dia 31/08/2022, sempre
que obri en poder de l'Assegurador la corresponent prima. No obstant això, el període de cobertura comprendrà el curs
acadèmic 2021/2022 i s'iniciarà per a cada assegurat des del moment que comencin els seus estudis i es mantindrà fins a la
data de finalització del curs o activitat que s'estigui realitzant en la Universitat, encara que aquesta última data sigui posterior
a les 00.00 hores del 31 d'agost de 2022.
El present certificat s'estén a petició del Prenedor de l’assegurança, tenint únicament finalitat informativa de l'existència de
l’assegurança, sense que representi cap valor contractual enfront de cap de les parts, excepte el qual correspongui als pactes
en el propi contracte d'assegurança, d'acord al conjunt de les seves condicions contractuals, i sense que, per tant, derogui,
modifiqui ni ampliï les condicions d'aquest.

En cas d'Accident a Espanya, dirigir-se als centres concertats que s'indiquen a continuació presentant el Comunicat
d'Accidents, justificant d'acreditació d'assegurat i DNI.
Per a assistència d'urgència, les clíniques concertades són:
Barcelona:

CLÍNICA NOSTRA SENYORA DEL REMEI,– 93 285 47 33 – C/ Del Escorial 150
CLINICA CREU BLANCA – 902 202 230 – Pg. Reina Elisenda de Montcada, 17
CENTRE MEDIC SEVEN MEDICAL – 93 218 82 12 – Av. Príncep d’Astúries, 43-45
CLINICA QUIRON – 93 255 40 00- Pza. Alfonso Comín, 5-7

Sant Cugat del Vallès: HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA – 935 65 60 00– Pedro i Pons, 1
Cerdanyola:

BRUGUES ASSISTENCIAL – 936 92 44 99 - Avd. Princep d’Asturias, 43-45

Manresa:

CLINICA SANT JOSEP – 93 874 40 50 – Caputxins, 16

La pàgina web dels centres recomanats de Zurich que NO son per urgències:
www.centrosalud-zurich.es

En cas d'Accident o malaltia sobrevinguda a l'estranger (Cobertura d'Assistència en Viatge) contactar amb ZURICH::
EN HORARI D’OFICINA (08h a 17h):
· Telèfon de d’España 93 444 49 12
· Telèfon des de l’Estranger 00 34 93 444 49 12
TELÈFON EXCLUSIU PER FORA DE L’HORARI D’OFICINA I FESTIUS (24H):
· Telèfon des d’España 93 267 10 55
· Telèfon des de L’Estranger 00 34 93 267 10 55

