Projecte d’assegurança
Accidents personals conveni col·lectiu
XARXA DE CUSTODIA DEL TERRITORI

C/ Sagrada Familia, 7
VIC

Barcelona, 03/10/2018

Assegurança d’accidents personals Conveni
Es detallen tot seguit les condicions més rellevants de la nostra proposta d’assegurança. Si us
calen més detalls o aclariments, tenim a la vostra disposició el condicionat general de l’oferta

Descripció del risc assegurat
Assegurat/s
Conveni d’aplicació

150 Treballadors en TC2
Conveni Intern Empresarial

Condicions generals, cobertures i límits
Pòlissa col·lectiva
Modalitat de pòlissa
Anual
Període d’efecte
Professional
Àmbit de cobertura
Cobertures
Capital assegurat
Condicions
Mort
18.000 €
Invalidesa Absoluta
18.500 €
Altres clàusules
Edat màxima del/s assegurat/s: 65 anys
Exclusions significatives
Accidents provocats intencionadament per l’assegurat
Malalties de qualsevol naturalesa i les seves conseqüències
Accidents derivats de la pràctica remunerada d’esports i de competicions de vehicles de motor

Companyia asseguradora
PREVISORA GENERAL

Primes anuals
Prima total anual

354,00 €
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Descripció de les cobertures d’accidents
Mort de la persona assegurada
Mort accidental de la persona assegurada
Invalidesa Permanent Absoluta
Incapacitat de la persona assegurada per a l’exercici de qualsevol activitat professional
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Nota informativa
La informació recollida en aquest document és privada i per a l’ús exclusiu de XARXA DE
CUSTODIA DEL TERRITORI. Arç Corredoria d’Assegurances SCCL es reserva els drets de
propietat intel·lectual sobre el seu contingut i no permet la publicació, modificació o difusió de
la informació continguda sense la seva expressa aprovació.
Aquesta proposta ha estat elaborada sobre la base de la documentació facilitada per les parts
interessades i Arç Cooperativa no assumirà errades derivades de inexactituds o omissions a la
informació disponible.
Els productes asseguradors proposats ho han estat després de l’anàlisi objectiva de l’oferta de
diferents companyies asseguradores.
Arç Cooperativa manifesta estar al corrent de les seves obligacions professionals i en particular
al que fa referència a capacitat financera i subscripció d’assegurança de Responsabilitat Civil
Professional.
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