
Resum de Cobertures

Assistència jurídica i legal

Amb aquesta Garantia, els Assegurats que tinguin contractat aquest 
servei disposen de manera gratuïta de: Consulta Jurídica Telefònica 
i Tràmits de Gestoria en cas de mort o accident, consistents en: 

Assistència telefònica gratuïta referida a qualsevol assumpte 
personal de l’Assegurat, relatiu a qüestions de la família, 
habitatge, treball, assumptes penals, reclamacions, etc.

Tràmits de gestoria en cas de mort o accident. En cas de mort 
o accident de qualsevol dels Assegurats es garanteix l’obtenció 
en via administrativa dels següents documents: 

Certificats d’últimes voluntats testamentàries, defunció, 
naixement, matrimoni i cotitzacions a l’INSS.
Sol·licitud i tramitació de pensions de viduïtat, orfandat i 
incapacitat davant l’INSS. 
Sol·licitud i tramitació de l’auxili per defunció. 
Baixa de l’Assegurat mort com a usuari del sistema públic 
sanitari i / o com a pensionista de la SS.
Baixa de l’Assegurat mort en el llibre de família. 
Fe de vida.  
Certificats de convivència i del registre de parelles de fet. 
Liquidació de l’impost de Successions (prèvia provisió de 
fons de l’Assegurat). 
Gestió d’inscripcions registrals. 

Primera consulta en despatx gratuïta.

Resta d’actuacions jurídiques: 25% de descompte sobre els 
honoraris mínims del col·legi de cada zona. 

Testament en línia. Aquesta garantia inclou per a l’Assegurat i 
cònjuge l’elaboració gratuïta del testament, assessorat per un 
advocat especialista i coordinat per una secretària fins a la seva 
signatura notarial.

Servei de Sepeli

El servei de sepeli es prestarà a través d’un gestor personal i 
s’ajustarà a les necessitats de cada beneficiari quan es posi en 
contacte amb els telèfons d’atenció al client en el moment en 
què es produeixi el decés de l’Assegurat. 

S’inclouen tots els serveis per sepeli: trasllat, vetlla, 
cerimònies, arques, nínxol, crematori, esqueles, cotxes 
fúnebres, corones i altres que les funeràries ofereixin a cada 
lloc d’inhumació. 

La prestació dels serveis tindrà com a límit el capital 
contractat. Aquest capital s’estableix en base als costos dels 
serveis per la companyia i no en base al cost que un particular 
té, que és molt superior, en funció de cada funerària i municipi.

Prestacions sanitàries i de cura personal 

Línia Mèdica Directa 24 h. Permet accedir de manera ràpida i 
senzilla a consultes relacionades amb la salut i el benestar.

Segona Opinió Mèdica internacional. Servei orientat a ajudar 
pacients i els seus metges a confirmar el diagnòstic de les 
malalties detallades en les condicions generals de la pòlissa i a 
trobar alternatives avançades per als plans de tractament 
necessaris.

Preus preferents en prestacions sanitàries a centres concertats 
amb la Companyia Asseguradora.

Preus preferents en Clíniques Dentals a centres concertats amb la 
Companyia Asseguradora.

Inclou una neteja dental gratuïta a l’any per Assegurat, extracció 
simple, radiografia i revisió general en centre concertat amb la 
Companyia Asseguradora.

Concerts amb centres de Tercera edat.

Orientació Mèdica al web.

Teleassistència Domiciliària: servei de teleassistència temporal en 
cas d’immobilització domiciliària durant un màxim de 12 mesos.

Assistència de viatge 

Trasllat o repatriació sanitària de ferits i malalts.

Desplaçament d’un acompanyant familiar al costat de 
l’Assegurat hospitalitzat més de 5 dies. A Espanya 60 euros 
diaris i màxim 300 euros i a l’estranger 90 euros diaris i màxim 
900 euros.

Immobilització en hotel per malaltia o accident. A Espanya 60 
euros diaris i màxim 300 euros i a l’estranger 90 euros diaris i 
màxim 900 euros.

Repatriació o transport dels Assegurats acompanyants. 

Acompanyament de menors o disminuïts. 

Servei de tràmits administratius per hospitalització.

Fiances per hospitalització fins a un límit de 6.000 euros.

Enviament de medicaments. 

Despeses odontològiques d’urgència. Límit de 42 euros a 
Espanya i 180 euros a l’estranger.

Assistència sanitària per accident o malaltia, a l’estranger amb 
un límit màxim de 6.000 euros i a Espanya. Màxim 60 dies fora 
d’Espanya.

Assistència a persones en cas de desplaçament

Trasllat lliure de l’Assegurat mort al lloc de la prestació del 
servei a Espanya escollit per la família.

Trasllat mundial de l’Assegurat mort al lloc de la prestació del 
servei a Espanya triat per la família.

Gestió de repatriació d’espanyols residents a l’estranger.

Acompanyament de restes mortals, despeses de desplaçament 
i estada d’un familiar. 

Transport o repatriació de l’Assegurat i els seus acompanyants.

Acompanyant per al retorn de menors. 

Retorn anticipat a causa de mort d’un familiar.

Repatriació d’espanyols residents a l’estranger.
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