OBJECTE DE L’ASSEGURANÇA
La contractació per part d'ASPEPC·SPS Sindicat de Professors de
Secundària, d’una assegurança de Renda per garantir el pagament d’un
capital diari, establert en les Condicions Particulars, en cas d’interrupció de
la seva
activitat
laboral o professional de forma temporal com a
conseqüència d’una malaltia comuna o d’un accident no laboral, cobert
segons les Condicions Generals i especials de la pòlissa.
A més a més, l’assegurat haurà de requerir i rebre assistència mèdica
adequada al procés pel que es vegi afectat.

ASSEGURATS
Son requisits necessaris per gaudir tal condició, a més a més d´estar inscrit
a la relació de les persones assegurades que el prenedor ha de facilitar a
DKV Seguros, tenir una edat compresa entre 18 i 65 anys en la data en
que l’assegurança prengui efecte, estar actius laboralment i donats d’alta a
la Seguretat Social, o institució anàloga que la legislació determini, i tenir
la residència habitual en territori nacional espanyol.
No seran assegurables les persones que es trobin en situació de baixa
laboral a la data d’efecte de la pòlissa.
Els integrants de la relació adquiriran la condició d’assegurats sempre que
els mateixos en el moment d’entrada en vigor de la cobertura no estiguin
afectats, o en tràmit de qualificació, de tipus de Invalidesa, o que es trobin
en situació de baixa laboral.

COBERTURES, SUMES ASSEGURADES I DELIMITACIONS
Els assegurats, tenen cobertura exclusivament per a les malalties comunes i
els Accidents NO Laborals, quedant-ne excloses de la cobertura de la pòlissa
les baixes que es produeixen en acte de Servei, malalties Professionals i els
Accidents de Treball i els dies d’incapacitat en que es trobin Hospitalitzats o
per Intervenció Quirúrgica.
El dia d’alta es considerarà laborable a tots els efectes, i per tant no es
percebrà indemnització. En cas de coincidència del dia de baixa i d'alta, no
es percebrà indemnització alguna.

“S’exclouen expressament les absències per malaltia o accident, que no
tinguin lloc a incapacitat temporal , així com qualsevol altre procés de baixa
laboral que no sigui dins dels supòsits i circumstàncies que prevenen les
condicions generals i particulars de la pòlissa d'assegurança, ja que és un
contracte d'assegurança privada que regeix en l'esfera privada de les parts
contractants ".
Indemnitzacions assegurades
Quantitat diària contractada per cada dia en que l’assegurat es trobi en
situació d’Incapacitat temporal coberta per les Condicions Generals de
l’assegurança, per un període màxim de 20 dies per sinistre dividits en:
Del dia 1 fins al dia 3 inclòs, indemnització diària de 00,00 €.
Del dia 4 fins al dia 20 inclòs, indemnització diària de 12,00 €.
Límit Temporal anual
El límit de dies indemnitzables per assegurat i anualitat és de: 30 dies.
Normes d’aplicació de la Incapacitat Temporal Diària. Delimitació de
la cobertura.
Es fa constar que queden exclosos de les garanties del present contracte
d’assegurança, i per tant, no donaran dret a indemnització els següents
fets causants:
a) Els processos patològics manifestats exclusivament per dolors, àlgies
o vertígens, és a dir, sense altres símptomes objectius mèdicament
comprovables mitjançant proves diagnòstiques complementàries.
b) La depressió, l’estrès, la fibromiàlgia o síndrome de fatiga crònica, el
síndrome del cremat o ‘burnout’, les malalties psicosomàtiques,
psicosis, neurosis, psicopaties, alteracions de la personalitat, i
qualsevol forma de trastorn mental.
c) L’embaràs, avortament, part, i puerperi.
d) Les malalties o complicacions derivades o agreujades per l’embaràs,
avortament, part i puerperi.
e) Les malalties o lesions ocasionades o ocorregudes en estat
d’embriaguesa, alcoholisme, toxicomania o consum de drogues o
estupefaents sense prescripció mèdica. A efectes d’aquesta pòlissa,
es considera que hi ha embriaguesa quan el grau d’alcohol en sang
superi els límits legalment establerts per qualificar la conducta com
delictiva, o quan l’assegurat sigui condemnat o sancionat per aquesta
causa.
f) Les malalties o lesions conseqüència d’actes de guerra, terrorisme,
aglomeracions o alteracions de l’ordre públic, fets extraordinaris o
catastròfics com terratrèmols, huracans, inundacions, fuites
radioactives i epidèmies oficialment declarades.
g) Els accidents derivats de la participació de l’assegurat en baralles
(excepte que l’assegurat hagi actuat en legítima defensa i es
demostri mitjançant sentència definitiva) i actes delictius. Les lesions
derivades de l´intent de suïcidi i l’autolesió.

h) Els accidents derivats de: La pràctica del submarinisme, escalada,
arts marcials, barranquisme i altres activitats de risc objectiu.
Esdeveniments amb ramat brau en el recinte acotat pel seu
desenvolupament; i els derivats de la participació voluntària de
l’assegurat en aquest tipus d’esdeveniment. La utilització de tot tipus
de vehicles en entrenaments, competicions, acrobàcies, i l´us en vies
no asfaltades o privades. Accidents derivats de la conducció de
vehicles sense permís oficial de conduir.
i) Els accidents provocats en l’exercici o pràctica de qualsevol esport
com professional.
j) Qualsevol tipus de tractament no curatiu i qualsevol de les
conseqüències i seqüeles a que se sotmeti voluntàriament l’assegurat
com cirurgia estètica, vasectomia, lligadura de trompes, etc., excepte
els que siguin conseqüència de malaltia o accident. El tractament
quirúrgic de l’obesitat, inclòs amb prescripció mèdica. Exàmens
mèdics o revisions.
k) Malalties o lesions generades dolosament pel Prenedor o assegurat
que impliquin risc pera la salut de l’assegurat, així com l’omissió o
interrupció voluntària del tractament i altres danys motivats
voluntàriament per l’assegurat.
l) Malalties neurològiques sense comprovació i/o objectivació per a
proves de diagnòstic complementàries.
m) Persones seropositives pel virus VIH, afectades del Síndrome de la
Immunodeficiència
Adquirida,
així
com
les
complicacions,
conseqüències i seqüeles.
n) Qualsevol contingència coberta al 100% per part de l’Administració

Sense perjudici de les exclusions anteriors que queden vigents, es fa
constar que queda modificat l’apartat a) de l’article 5 de les condicions
generals de la pòlissa, establint-se que:
•

Queden cobertes les malalties comunes o accidents no professionals
d’ origen anterior a la data d’efecte de la pòlissa, i no incloses en
l’apartat anterior, excepte: Trasplantaments d’òrgans, Tumors
malignes, Cardiopatia isquèmica, Patologia de columna vertebral,
Diabetis insulino dependent, malalties congènites, defectes de
naixement, així com les complicacions, conseqüències i seqüeles.

SINISTRES
En cas d’ocurrència d’un sinistre garantit per la present pòlissa, l’Assegurat,
te l’obligació de justificar degudament la cobertura de la pòlissa, mitjançant
l’acreditació del Comunicat metge de baixa oficial de la Seguretat Social, els
successius de confirmació i el Comunicat metge oficial d’alta, així com els
informes mèdics necessaris de manera que DKV tingui informació fefaent en
la que figuri degudament expressada: la data de baixa i de l’alta, el
diagnòstic definitiu, el tipus de contingència (comú o professional).
En cas de no aportar l’assegurat dita informació complerta, DKV no abonarà
cap indemnització.

