PÒLISSA COL·LECTIVA D'ACCIDENTS PERSONALS

RESUM DE LES CLÀUSULES
Prenedor:
Confederació Sindical de CCOO
Assegurador: ATLANTIS ASSEGURANCES
Assegurats:

Risc
assegurat:

Tota persona afiliada a CCOO inclosos els majors de 65 anys, amb
una antiguitat mínima d'UN ANY respecte de la data del sinistre i al
corrent de pagament de les seves quotes.

MORT PER ACCIDENT
(Tota lesió corporal que, derivada d'una causa violenta, sobtada, externa i
aliena a la intencionalitat de l'assegurat, produeixi la mort.)

Àmbit de
la cobertura:

Complet (24 hores).

Capital:

9.000 € (nou mil euros).

Beneficiaris:

Els designats lliurement a altres efectes per testament i, si no n'hi
ha, tenen aquesta condició per ordre preferent i excloent: 1. El
cònjuge. 2. Els fills, a parts iguals. 3. Els pares, a parts iguals. 4. Els
hereus legals.

Queden expressament garantits els sinistres sobrevinguts durant la participació de
l'assegurat en vagues legals.
Queden INCLOSOS els accidents que es produeixin per l'ús de motocicletes o
ciclomotors, així com els produïts a conseqüència de la pràctica, com a aficionat, de
qualsevol esport.

En cas d'infart, si és declarat accident laboral per la Seguretat Social o, si escau, per
la jurisdicció laboral, la mort derivada d'aquell està inclosa dins la cobertura de la
pòlissa sempre que l'infart s'hagi produït dins l'activitat laboral, entenent com a tal
l'activitat pròpiament dita i l'hora anterior i la posterior a aquesta.

COMUNICACIÓ DELS SINISTRES
Per a l'acceptació del sinistre és requisit imprescindible la comunicació d'aquest a la
companyia asseguradora, firmada pel secretari general de l'organització territorial i
de la de ram corresponents. El sindicat ha de comunicar a l'assegurador
l'esdeveniment del sinistre dins un termini màxim de 12 mesos a comptar des de la
seva ocurrència.
EXCLUSIONS DE L'ASSEGURANÇA
En cap circumstància són objecte de cobertura les malalties professionals.
Queden exclosos de l'assegurança:
Els accidents provocats intencionadament per l'assegurat.
Els sinistres esdevinguts en estat d'embriaguesa, toxicomania i
drogoaddicció, somnambulisme, pertorbació mental o baralla, excepte en cas
provat de legítima defensa.
Els accidents produïts per esvaïments i síncopes, els atacs d'apoplexia o
d'epilèpsia.
Les conseqüències de les operacions quirúrgiques que no hagin estat
motivades per un accident.
Les malalties de qualsevol naturalesa i les seves conseqüències, sempre que
no sobrevinguin directa i únicament d’un accident.
Els accidents causats per actes de sedició, motí, avalots o tumult popular i
altres successos de caràcter polític-social.
Els accidents que resultin de la pràctica d’esports remunerats i de competició
de vehicles a motor.
Els accidents emparats o que puguin ser emparats pel consorci de
Compensació d’Assegurances, segons normativa pròpia.

