Targeta
VISA Premier

Resum de cobertures per als titulars de la targeta VISA Premier de Caixa d’Enginyers
1 ACCIDENTS
1.1 Accidents en mitjans de transport
Decés
Invalidesa total permanent

721.214,53 euros
721.214,53 euros

1.2 Cancel·lació de saldo
Si a conseqüència d’un accident mor el titular de la targeta, l’assegurador ha de pagar el saldo
que hi hagi pendent a la targeta en cas que l’assegurat sigui el titular de la targeta VISA
PREMIER DE CAIXA D’ENGINYERS.
Límit màxim de

1.502,53 euros

1.3 Dèbits per compres
Si el titular de la targeta mor a conseqüència d’un accident, l’assegurador s’ha de fer càrrec del
pagament de la suma de les compres fetes amb la targeta en els darrers dotze mesos en cas que
l’assegurat sigui el titular de la targeta VISA PREMIER DE CAIXA D’ENGINYERS.
Límit màxim de

6.010,12 euros

2 EQUIPATGES
2.1 Pèrdues materials
Límit màxim de
2.2 Demora en el lliurament
Límit màxim de

300,51 euros
30,05 euros

3 DEMORA DE VIATGE
3.1 Demora en la sortida del mitjà de transport
Fins a 30,05 euros si la demora és com a mínim de 6 hores o superior a 6 hores. 30,05 euros més
per cada període de 6 hores addicional, fins a un límit màxim de

120,20 euros

4 ASSISTÈNCIA A PERSONES
4.1 Despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques, d’hospitalització i ambulància
Generades a l’estranger, derivades d’una malaltia o un accident ocorregut a l’estranger, fins a un
límit de
Despeses de prolongació d’estada en hotel per prescripció mèdica, fins a un límit de 30,05 euros
per dia i Assegurat malalt accidentat, i amb un màxim de 300,51 euros.
4.2 Despeses odontològiques d’urgència
Límit màxim de
4.3 Desplaçament d’un acompanyant en cas d’hospitalització

3.005,06 euros

60,10 euros
il·limitat

4.4 Estada d’un acompanyant en cas d’hospitalització
Límit màxim de

240,40 euros

4.5 Repatriació o transport sanitari de ferits o malalts

il·limitat

4.6 Repatriació o transport de morts

il·limitat

4.7 Retorn de l’Assegurat per decés d’un familiar
Despeses de transport derivades del retorn avançat, fins a un màxim de 48,08 euros per dia i un
màxim de
4.8 Transmissió de missatges

240,40 euros
inclosa

5 AVANÇAMENT DE FONS
5.1 Avançament de fiança penal a l’estranger
Límit màxim de
5.2 Despeses d’assistència jurídica a l’estranger
Límit màxim de

4.207,08 euros
510,86 euros

6 COMPRES
6.1 Assegurança de protecció de les compres superiors a 60 euros pagades amb la targeta, per
exemple, en cas de furt.

inclosa

7 ATRACAMENT
7.1 Assegurança contra atracament en caixers.

inclosa

L’assegurador posa a la disposició dels assegurats, per mitjà del telèfon +34 913 441 155, un servei permanent d’assistència en viatge durant 24 h cada
dia de l’any.
Pòlisses contractades amb COMPAÑÍA EUROPEA DE SEGUROS, SA, amb la intermediació de Caixa d’Enginyers, Operador de Bancassegurances
Vinculat, SLU, inscrit en el registre de mediadors de la DGSPF amb el codi OV0052. Pot consultar les Companyies amb les quals Caixa d’Enginyers,
Operador de Bancassegurances Vinculat té contracte d’Agència a www.caixa-enginyers.com.

