PÒLISSA D’ASSEGURANÇA DE LA TARGETA DE CRÈDIT PIBANK
EXTRACTE DE LES CONDICIONS DE L’ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS PER ALS TITULARS DE LES TARGETES DE CRÈDIT EMESES PER L’ENTITAT PRENEDORA DE L’ASSEGURANÇA I AMB LA INTERMEDIACIÓ DE CONFIASEGUR OPERADOR DE BANCA SEGUROS EXCLUSIVO S.L. AQUEST EXTRACTE TÉ CARÀCTER INFORMATIU; PER TANT, DAVANT DE QUALSEVOL CONFLICTE O LITIGI S’APLICARÀ EL DISPOSAT A LES CONDICIONS GENERALS, PARTICULARS I ESPECIALS DE LA PÒLISSA.
• Els seus fills, a parts iguals. Si algun hagués mort, la seva part
la percebran els fills d’aquest i, si no n’hi hagués, serà repartida entre els fills vius de l’Assegurat.
• El seu cònjuge, sempre que no estigui separat legalment o
de fet.
• Els pares que el sobrevisquin.
• Els avis que el sobrevisquin.
• Els germans que el sobrevisquin.
• A falta de tots els anteriors, els hereus legals de l’Assegurat
difunt.
• En el seu defecte, la indemnització formarà part del patrimoni
del Prenedor de l’assegurança.

NÚM. DE PÒLISSA: 50.232.801
ASSEGURADOR: CAJA DE SEGUROS REUNIDOS CIA. DE SEGUROS
Y REASEGUROS, S.A. CASER.
PRENEDOR DE LA PÒLISSA: BANCO PICHINCHA ESPAÑA S.A.
DADES DE LA PÒLISSA:
Data d’Efecte: 19/03/2019
Data de Terme: 19/03/2020
ASSEGURATS: Es consideren persones assegurades per la pòlissa:
a) La persona física titular de la targeta de crèdit emesa per Banco Pichincha, sempre que aquesta targeta es trobi adherida a la
pòlissa de l’assegurança d’accidents col·lectiva subscrita pel Prenedor.

En el supòsit que el Beneficiari causi dolosament el sinistre, quedarà nul·la la designació feta a favor seu.
En cas que el titular de la targeta degués alguna quantitat a l’Entitat emissora de la targeta, serà aquesta Entitat la primera beneficiària fins a l’import d’aquest dèbit.

b) Qualsevol altra persona no compresa en el punt anterior, exclusivament quan viatgi en un mitjà de transport públic col·lectiu, autoritzat per al transport de viatgers, amb un bitllet en vigor
que hagi estat abonat per algun titular, d’acord amb l’indicat al
paràgraf anterior, amb la seva Targeta Banco Pichincha, amb les
limitacions següents:

OBJECTE DE L’ASSEGURANÇA: Per a la garantia de Defunció 24h,
l’objecte de l’assegurança és la defunció per accident. Per a la
resta de les garanties, l’objecte de l’assegurança són els accidents
produïts durant el viatge realitzat en un mitjà de transport públic
autoritzat per al transport de passatgers, sempre que l’import corresponent hagi estat satisfet amb una targeta emesa pel Prenedor. Dins dels límits establerts en les condicions de la pòlissa,
l’Assegurador garanteix el pagament de les prestacions convingudes a la pròpia pòlissa, en cas d’ocurrència dels fets descrits a
les garanties de la pòlissa.

-Quan l’abonament s’hagi realitzat amb la targeta personal
d’un titular, la cobertura de l’assegurança es limitarà al titular
i qualsevol familiar menor de 23 anys que convisqui amb el
titular, i fins a cinc persones addicionals.
-Quan l’abonament s’hagi realitzat amb una targeta per
compte d’empresa, la cobertura de l’assegurança es limitarà
al titular i un màxim de deu persones.

TEMPORALITAT DEL VIATGE

No són assegurables els incapacitats judicialment per al desenvolupament de qualsevol activitat laboral o professional, així com
les persones afectades per epilèpsia, malalties neurològiques i/o
mentals, com Alzheimer, demència, Parkinson, esclerosi múltiple,
apnea del son o narcolèpsia, sordesa i/o ceguesa total, alcoholisme o toxicomania.

L’ASSEGURADOR garanteix el pagament de les indemnitzacions
descrites, pels danys corporals soferts pels ASSEGURATS com a
conseqüència dels ACCIDENTS que puguin patir en qualsevol lloc
del món durant el viatge en MITJÀ DE TRANSPORT PÚBLIC pagat
amb la targeta assegurada sempre que la durada del viatge no
superi els 90 DIES.

BENEFICIARIS: La persona titular del dret a la prestació contractada. El titular del dret a la prestació contractada serà l’Assegurat
excepte en el cas de la seva defunció. En el cas que l’Assegurat no
hagués designat concretament a un Beneficiari, o la seva designació fos nul·la, la indemnització per defunció serà satisfeta, per
ordre preferent i excloent, a les persones que, respecte de l’Assegurat, siguin:

ÀMBIT DE L’ASSEGURANÇA
Aquesta garantia és vàlida a Espanya, fora d’un radi de 30 quilòmetres del domicili o residència habitual de l’ASSEGURAT i a la resta del
Món. Per poder beneficiar-se de les prestacions garantides, l’asse-
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gurat ha de tenir el seu domicili a Espanya, residir-hi habitualment i el
seu temps de permanència fora d’aquesta residència habitual no ha
d’excedir dels 90 dies per viatge o desplaçament.

Els pagaments que l’Assegurador pogués haver realitzat per les cobertures d’Incapacitat Permanent com a conseqüència de l’accident que ocasioni la defunció de l’Assegurat, s’han de deduir de la
indemnització deguda en cas de Mort, si aquesta és superior.

PAGAMENT PARCIAL DE LA TARGETA
Quan l’edat de l’assegurat sigui inferior a 14 anys, la prestació s’entén substituïda per una indemnització en concepte de reemborsament de les Despeses de Sepeli, amb un màxim de sis mil euros
(6.000 €).

Es fa constar que, pel que fa a viatges pagats parcialment amb
una targeta, les garanties seran calculades en base a la prorrata
del capital assegurat, d’acord amb el percentatge del cost del
bitllet comprat amb la targeta.

2. Invalidesa absoluta i permanent per accident en transport públic col·lectiu

VALIDESA

En cas de produir-se una limitació funcional irreversible de l’Assegurat com a conseqüència de les seqüeles derivades d’un accident
en anar com a passatger d’un transport públic col·lectiu amb bitllet
pagat amb targeta emesa pel Prenedor, en anar com a passatger d’un transport públic degudament autoritzat per al transport
de passatgers que presti un servei de línia regular sobre un trajecte definit, l’Assegurador abonarà al Beneficiari dos-cents mil euros
(200.000,00 €). La situació d’Incapacitat Permanent serà indemnitzable a partir del moment en què mereixi la consideració d’estable
i definitiva mitjançant dictamen mèdic i sempre que les constants
vitals de l’Assegurat no siguin mantingudes artificialment. Aquesta
cobertura s’estén als riscos següents:

Els beneficis d’aquesta pòlissa només seran aplicables si el Titular
es troba en un viatge pagat amb la targeta indicada. Així mateix,
per beneficiar-se de les prestacions garantides, l’Assegurat ha de
tenir el seu domicili a Espanya, residir-hi habitualment i el temps
de permanència fora de la seva residència habitual no podrà excedir els 90 dies de viatge o desplaçament.
DEFINICIONS
Familiar: tindran consideració de familiars els ascendents o descendents de primer grau de l’assegurat.
COBERTURA D’ACCIDENTS I ASSISTÈNCIA EN VIATGE. CONDICIONS ESPECIALS PER TARGETA:

-Accidents soferts en anar com a passatger, incloent la pujada
i baixada d’aquest mitjà de transport, en què es vagi a realitzar un viatge.
-Accidents en anar com a passatger en trajecte directe des
del punt de partida del viatge a un recinte d’embarcament
(estació, port o aeroport), o viceversa, immediatament abans
o després de la partida o arribada del mitjà de transport en
què es vagi a realitzar el viatge cobert.
-Accidents soferts durant l’espera en els corresponents recintes
d’embarcament, amb el propòsit d’agafar el transport en el
viatge del qual l’Assegurat estigui cobert.
-Accidents soferts en anar com a passatger o conductor d’un
vehicle turisme llogat amb un import que hagi estat carregat
a la targeta. Queden exclosos els autoestopistes que vagin
com a passatgers en vehicles llogats coberts per l’assegurança.

GARANTIES I SUMES ASSEGURADES D’ACCIDENTS COL·LECTIUS,
que entraran en vigor durant el desenvolupament del viatge assegurat.
1. Assegurança d’Accidents de Viatge en Transport Públic Col·lectiu
En cas de produir-se la defunció per accident en transport públic
de l’Assegurat amb bitllet pagat amb targeta emesa pel Prenedor,
en anar com a passatger d’un transport públic col·lectiu degudament autoritzat per al transport de passatgers que presti un servei
de línia regular sobre un trajecte definit, l’Assegurador abonarà al
Beneficiari dos-cents mil euros (200.000,00 €). Aquesta cobertura
s’estén als riscos següents:
-Accidents soferts en anar com a passatger, incloent la pujada i
baixada d’aquest mitjà de transport, en què s’hagi de realitzar
un viatge.
-Accidents en anar com a passatger en trajecte directe des del
punt de partida del viatge a un recinte d’embarcament (estació, port o aeroport), o viceversa, immediatament abans o
després de la partida o arribada del mitjà de transport en què
s’hagi de realitzar el viatge cobert.
-Accidents soferts durant l’espera en els corresponents recintes
d’embarcament, amb el propòsit d’agafar el transport en el
viatge del qual l’Assegurat estigui cobert.
-Accidents soferts en anar com a passatger o conductor d’un
vehicle turisme llogat amb un import que hagi estat carregat a
la targeta. Queden exclosos els autoestopistes que vagin com
a passatgers en vehicles llogats coberts per l’assegurança.

3. Invalidesa permanent parcial per accident en transport públic
col·lectiu
En cas de produir-se la limitació funcional irreversible de l’Assegurat
com a conseqüència de les seqüeles derivades d’un accident en
transport públic col·lectiu amb bitllet pagat amb targeta emesa
pel Prenedor, en anar com a passatger d’un transport públic degudament autoritzat per al transport de passatgers que presti un
servei de línia regular sobre un trajecte definit, l’Assegurador abonarà al Beneficiari el percentatge corresponent sobre dos-cents
mil euros (200.000,00 €), segons el Barem següent:
-Per la pèrdua de les dues mans o els dos peus o una mà i un
peu o la visió dels dos ulls: 100%.
-Per la pèrdua d’un braç o una cama: 50%.
-Per la pèrdua d’una mà o un peu o la visió d’un ull: 25%.
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La situació d’Incapacitat Permanent serà indemnitzable a partir
del moment en què mereixi la consideració d’estable i definitiva mitjançant dictamen mèdic i sempre que les constants vitals de l’Assegurat no siguin mantingudes artificialment. El grau d’invalidesa
no té relació directa amb les diferents qualificacions previstes per la
Seguretat Social per a la contingència d’Invalidesa o Incapacitat
Permanent. A cada situació d’incapacitat permanent li correspon
un grau d’invalidesa que es determina segons el previst al Barem
que figura més endavant. El grau màxim d’indemnització serà del
100% del Barem.

Per als Assegurats pel punt 4.-REEMBORSAMENT DE COMPRES
PAGADES AMB LA TARGETA ASSEGURADA, les cobertures i els capitals indicats tindran com a límit les zero hores del dia en què
l’assegurat compleixi els 70 anys d’edat.

4. Reemborsament de compres pagades amb la targeta assegurada. Defunció, Invalidesa Permanent Absoluta i Invalidesa
Permanent Parcial per accident, ocorregut durant les 24 hores del
dia, tant en el desenvolupament de les seves ocupacions professionals com durant els actes de la seva vida privada.

b) Les intoxicacions produïdes per la ingestió de productes alimentaris.

EXCLUSIONS PER A TOTES LES GARANTIES DETALLADES ANTERIORMENT
a) La defunció produïda per la pràctica, per part de l’Assegurat,
de qualsevol esport amb caràcter professional.

c) Els danys com a conseqüència de síncopes, cardiopaties, infarts de miocardi, infarts o vessaments cerebrals, atacs d’apoplexia o epilepsiformes, així com les lesions produïdes en ocasió
d’aquestes manifestacions o d’un altre estat morbós.

En cas de Defunció per accident o Invalidesa Permanent Absoluta
per accident: s’abonarà un capital igual al volum dels dèbits per
les compres carregades en els extractes de compte referits als 12
mesos anteriors a l’accident, amb un límit màxim de 6.000,00 euros.

d) Les lesions que siguin conseqüència d’intervencions quirúrgiques o tractaments mèdics no motivats per un fet cobert o que es
duguin a terme per raons diferents de la sanitat com, per exemple, els processos de cirurgia estètica; les conseqüències produïdes per les operacions o cures que l’Assegurat realitzi sobre si
mateix i les congestions, insolacions, congelacions i altres efectes de la temperatura o pressió atmosfèrica a les quals no estigui
exposat l’Assegurat a conseqüència d’un fet cobert.

Quan es tracti d’una Invalidesa Permanent Parcial, s’han d’abonar
els següents percentatges sobre el capital assegurat pel paràgraf
anterior:
-Per la pèrdua de les dues mans o els dos peus o una mà i un
peu o la visió dels dos ulls: 100%.
-Per la pèrdua d’un braç o una cama: 50%.
-Per la pèrdua d’una mà o un peu o la visió d’un ull: 25%.

e) Els accidents provocats intencionadament per l’Assegurat.
f) Els accidents originats amb anterioritat a l’entrada en vigor
d’aquesta assegurança.

5. Cancel·lació de saldos de la targeta assegurada. Defunció, Invalidesa Permanent Absoluta i Invalidesa Permanent Parcial per
Accident, ocorregut durant les 24 hores del dia, tant en el desenvolupament de les seves ocupacions professionals com durant els
actes de la seva vida privada.

g) Els accidents que sobrevinguin a l’Assegurat en situacions
d’alienació mental o somnambulisme.
h) Les conseqüències del suïcidi o de la seva temptativa, l’enverinament i els accidents causats per contravenir les normes o
disposicions particulars referents a la seguretat de les persones.

En cas de Defunció per accident o Invalidesa Permanent Absoluta per accident: s’abonarà un capital igual al saldo pendent de
la targeta amb l’Entitat en el moment de l’accident, amb un límit
màxim de 6.000,00 euros. Quan es tracti d’una Invalidesa Permanent Parcial, s’han d’abonar els següents percentatges sobre el
capital assegurat pel paràgraf anterior:

i) Les conseqüències d’actes delictius, imprudència manifestament temerària o culpa greu de l’Assegurat, així com els deguts
a la seva participació en desafiaments, apostes, bregues o baralles que derivin en agressions físiques, sempre i quan no hagués actuat en legítima defensa o en temptativa de salvament
de béns o persones.

-Per la pèrdua de les dues mans o els dos peus o una mà i un
peu o la visió dels dos ulls: 100%.
-Per la pèrdua d’un braç o una cama: 50%.
-Per la pèrdua d’una mà o un peu o la visió d’un ull: 25%.

j) Els accidents que sobrevinguin a l’Assegurat per embriaguesa o fent ús de drogues, substàncies psicotròpiques o estupefaents, així com de medicaments no prescrits per un facultatiu.
A aquests efectes, es considerarà que hi ha embriaguesa quan
el grau d’alcohol a la sang sigui superior a l’establert legalment
en cada moment o quan l’Assegurat sigui sancionat per aquesta
causa.

LÍMIT D’EDAT: Per als Assegurats per l’Apartat I. -BITLLETS DE TRANSPORT PÚBLIC PAGATS AMB LA TARGETA ASSEGURADA, les cobertures
i els capitals indicats tindran els límits següents:
-Fins que compleixin els 70 anys d’edat, s’abonarà el 100% del
capital assegurat.
-Entre els 71 i 75 anys d’edat, s’abonarà el 50% del capital assegurat.
-A partir dels 75 anys d’edat, s’abonarà el 25% del capital assegurat.

k) Els accidents ocasionats per la conducció de vehicles de motor, terrestres, aeris o marítims, quan l’Assegurat no disposi del
corresponent permís de conduir.
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l) Els resultants de la utilització de qualsevol mitjà de navegació
aèria en condicions diferents a les de passatger ordinari de línies
regulars o vols xàrter en avions de més de vint passatgers.

-Avió de línies regulars, ferrocarril o vaixell.

m) Els produïts per conflictes armats (encara que no hagi precedit la declaració oficial de guerra), revolucions, insurrecció o
usurpació de poder i vagues.

En cas d’afeccions benignes o ferides lleus que no donin motiu a repatriació, el transport es realitzarà per ambulància o qualsevol altre mitjà, fins al lloc en què es puguin prestar les cures adequades.

n) Els danys amb una cobertura que correspongui al Consorci
de Compensació d’Assegurances o quan aquest Organisme no
admeti el dret dels Assegurats per incompliment d’alguna de les
normes establertes al Reglament i les Disposicions Complementàries vigents a la data de la seva ocurrència, ni quan els danys
produïts siguin qualificats pel Govern de la Nació com a “catàstrofe o calamitat nacional”.

En cap cas l’ASSEGURADOR substituirà els organismes de socors
d’urgència ni es farà càrrec del cost d’aquests serveis.

o) Els ocorreguts en regions inexplorades i/o en viatges que tinguin caràcter d’exploració.

A.2. REPATRIACIÓ O TRANSPORT DE L’ASSEGURAT DIFUNT.

-Ambulància.

En qualsevol supòsit, la decisió de realitzar o no el trasllat correspon
al metge designat per l’ASSEGURADOR en cada cas, en coordinació amb el metge que tracti l’ASSEGURAT i, si és procedent, amb la
seva família.

En cas de DEFUNCIÓ de l’ASSEGURAT durant un viatge, l’ASSEGURADOR s’encarrega de tots els tràmits i de posar els mitjans necessaris i obligatoris, complint les condicions legals i administratives i prenent al seu càrrec les despeses que origini el transport
del DIFUNT fins al lloc del domicili habitual, així com les despeses
d’embalsamament i taüt de transport tipus zinc.

p) L’explosió atòmica o efectes directes o indirectes de radioactivitat.
q) Les malalties, incloses les professionals, i les seves conseqüències de qualsevol naturalesa, sempre que no siguin provocades
per traumatisme accidental i les que, tot i ser provocades per
aquest, tinguin el seu origen en un problema o defecte físic latent que l’Assegurat patís amb anterioritat, així com els fets que
no tinguin la consideració d’accident.

En el cas que les persones que acompanyessin l’ASSEGURAT en
el moment de la seva defunció no poguessin tornar pels mitjans
inicialment previstos o per no permetre’ls-ho el bitllet de tornada
contractat, l’ASSEGURADOR es farà càrrec del seu transport fins
al lloc de la inhumació o del seu domicili.

r) Accidents que impliquin el rescat en muntanya, mar o desert.
s) Exclusió de cobertures en cas de catàstrofe natural.

Si les persones que acompanyen l’ASSEGURAT difunt fossin fills
menors de 18 anys (o persones que, per la seva edat o estat de
salut, requereixen atenció especial) i no comptessin amb cap familiar o persona de confiança per acompanyar-los en el viatge,
l’ASSEGURADOR, prèvia petició de la família, posarà a la seva disposició una persona que viatgi amb ells fins al lloc d’inhumació o
del seu domicili.

COBERTURA D’ASSISTÈNCIA EN VIATGE, que entrarà en vigor durant el desenvolupament del viatge assegurat.
ASSEGURADOR: CASER, que assumeix la cobertura dels riscos objecte d’aquest contracte i en garanteix les prestacions corresponents, essent CASAVI l’Entitat que presta els serveis garantits en el
propi contracte.

No estan compresos en aquesta prestació el cost de taüt normal,
ni les despeses d’inhumació o incineració, funerària i cerimònies
corresponents.

GARANTIES I SUMES ASSEGURADES D’ASSISTÈNCIA EN VIATGE

A.3. PAGAMENT O REEMBORSAMENT DE DESPESES MÈDIQUES,
QUIRÚRGIQUES, FARMACÈUTIQUES I D’HOSPITALITZACIÓ A L’ESTRANGER.

GRUP A: ASSISTÈNCIA PER ACCIDENT O MALALTIA
A.1. REPATRIACIÓ O TRANSPORT SANITARI DE FERITS O MALALTS.

Mitjançant aquesta garantia, l’ASSEGURADOR prendrà a càrrec
seu les despeses que puguin sorgir a l’ASSEGURAT fora d’Espanya
a conseqüència d’un ACCIDENT o d’una malaltia de caràcter imprevisible, ocorreguda durant el viatge i dins del període de validesa d’aquesta cobertura fins a un límit de 25.000,00 €.

Segons la urgència o gravetat del cas, l’ASSEGURADOR pren a
càrrec seu el transport de l’ASSEGURAT, fins i tot sota vigilància mèdica si és procedent, fins al seu ingrés en un centre hospitalari a Espanya, proper a la seva residència, o al seu domicili habitual quan
no necessiti hospitalització. Si l’ingrés no es pogués realitzar en un
lloc proper al domicili, l’ASSEGURADOR es farà càrrec, en el seu moment, del subsegüent trasllat fins a la residència de l’ASSEGURAT:

En tot cas, les despeses odontològiques d’urgència es limiten a
180,00 €.

Mitjà de transport:
Els reemborsaments de despeses aquí esmentades seran, en tot
cas, un complement d’altres percepcions a les quals tingui dret
l’ASSEGURAT, ja sigui per prestacions de la Seguretat Social o de

-Avió sanitari especial per als països d’Europa o aquells que siguin
limítrofs del mar Mediterrani.
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qualsevol altre règim de previsió al qual estigués afiliat.

bancari, efectiu o reconeixement de deute) aquest avançament.

En conseqüència, l’ASSEGURAT es compromet a fer les gestions
necessàries per recobrar les despeses d’aquests organismes i a
rescabalar l’ASSEGURADOR de qualsevol quantitat que aquest
hagi anticipat.

En el cas que l’ASSEGURADOR opti per un reconeixement de deute, l’ASSEGURAT queda obligat a retornar l’import avançat per
l’ASSEGURADOR dins del termini màxim de 10 dies de la finalització del viatge, i en qualsevol cas dins dels 2 mesos següents a la
data de l’avançament.

GRUP B: ASSISTÈNCIA PER RESPONSABILITAT CIVIL.
B.4. SERVEI D’INFORMACIÓ LEGAL.
B.1. RESPONSABILITAT CIVIL A L’ESTRANGER.
Quan l’ASSEGURAT està fora del seu país de residència i requereix
Assistència Legal, l’ASSEGURADOR:

Es garanteix la responsabilitat civil fins a una SUMA ASSEGURADA de 60.000,00 € per sinistre en què pugui incórrer l’ASSEGURAT
pels danys materials i/o personals causats involuntàriament a un
tercer com a conseqüència d’un fet accidental esdevingut durant
el transcurs del viatge.

-Donarà a l’ASSEGURAT informació sobre advocats i/o ambaixades o consolats.
-Oferirà mitjans per comunicar els detalls de la situació
d’emergència a la família o empresa de l’ASSEGURAT.
-Oferirà assistència per al pagament d’una fiança o de les
taxes legals. La responsabilitat del pagament dels serveis
d’emergència legals és exclusivament del TITULAR.

Queda exclosa la Responsabilitat civil professional, la derivada
d’ús i circulació de vehicles de motor, així com la derivada d’ús
o propietat d’artefactes i armes de qualsevol tipus o naturalesa.

B.5. RECERCA DE REPRESENTANT LEGAL A L’ESTRANGER.

L’àmbit d’aplicació d’aquesta cobertura és l’estranger, de manera
que en queden exclosos tots els fets ocorreguts a Espanya.

Si, com a conseqüència d’un ACCIDENT ocorregut a l’estranger,
l’ASSEGURAT requerís la contractació d’un advocat o procurador
per defensar els seus interessos legals, l’ASSEGURADOR es compromet a efectuar-li la recerca i a posar-li a la seva disposició, amb la
major brevetat possible, el professional corresponent.

B.2. AVANÇAMENT DE DESPESES PER DEFENSA LEGAL A L’ESTRANGER.
Si, com a conseqüència d’un ACCIDENT, l’ASSEGURAT necessita
contractar la seva defensa legal, l’ASSEGURADOR avançarà, fins a
un límit de 1.500,00 €, les despeses que aquesta defensa comporti.

Els honoraris de l’Advocat o Procurador seran a càrrec de l’ASSEGURAT.

Aquest avançament queda supeditat a la legislació del país des del
qual se sol·liciti.

EXCLUSIONS PER A TOTES LES GARANTIES DETALLADES ANTERIORMENT

Amb l’objecte de garantir l’import rebut en concepte d’avançament,
l’ASSEGURADOR es reserva el dret d’exigir, prèviament a aquest, que
una persona o Entitat Bancària designada per l’ASSEGURAT a Espanya garanteixi fefaentment (mitjançant taló bancari, efectiu o
reconeixement de deute) aquest avançament.

L’Assegurador no cobreix les conseqüències originades o produïdes pels fets següents:
a) Els produïts per la pràctica, per part de l’Assegurat, de qualsevol esport amb caràcter professional.

En el cas que l’ASSEGURADOR opti per un reconeixement de deute,
l’ASSEGURAT queda obligat a retornar l’import avançat per l’ASSEGURADOR dins del termini màxim de 10 dies de la finalització del
viatge, i en qualsevol cas dins dels 2 mesos següents de la data de
l’avançament.

b) Les intoxicacions produïdes per la ingestió de productes alimentaris.
c) Els danys com a conseqüència de síncopes, cardiopaties,
infarts de miocardi, infarts o vessaments cerebrals, atacs
d’apoplexia o epilepsiformes, així com les lesions produïdes
en ocasió d’aquestes manifestacions o d’un altre estat morbós.

B.3. AVANÇAMENT DE FIANÇA JUDICIAL A L’ESTRANGER.
Si, com a conseqüència d’un ACCIDENT, s’exigeix a l’ASSEGURAT, per part de les autoritats del país en què s’hagi produït, una
fiança penal, l’ASSEGURADOR avançarà la quantitat corresponent fins a un límit de 4.500,00 €.

d) Les lesions que siguin conseqüència d’intervencions quirúrgiques o tractaments mèdics no motivats per un fet cobert
o que es duguin a terme per raons diferents de la sanitat
com, per exemple, els processos de cirurgia estètica; les conseqüències produïdes per les operacions o cures que l’Assegurat realitzi sobre si mateix i les congestions, insolacions,
congelacions i altres efectes de la temperatura o pressió
atmosfèrica a les quals no estigui exposat l’Assegurat a conseqüència d’un fet cobert.

Aquest avançament queda supeditat a la legislació del país des
del qual se sol·liciti.
Amb l’objecte de garantir l’import rebut en concepte d’avançament, l’ASSEGURADOR es reserva el dret d’exigir, prèviament
a aquest, que una persona o Entitat Bancària designada per
l’ASSEGURAT a Espanya garanteixi fefaentment (mitjançant taló
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e) Els accidents per l’ús, com a conductor o passatger, de motocicletes o ciclomotors de més de 125 centímetres cúbics.

g) Els originats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta
assegurança.

o) Els danys amb una cobertura que correspongui al Consorci
de Compensació d’Assegurances o quan aquest organisme
no admeti el dret dels Assegurats per incompliment d’alguna
de les normes establertes en el Reglament i les Disposicions
Complementàries vigents en la data de la seva ocurrència,
ni quan els danys produïts siguin qualificats pel Govern de la
Nació com a “catàstrofe o calamitat nacional”.

h) Els que sobrevinguin a l’Assegurat en situacions d’alienació
mental o somnambulisme.

p) Els ocorreguts en regions inexplorades i/o en viatges que tinguin caràcter d’exploració.

i) Les conseqüències del suïcidi o de la seva temptativa, l’enverinament i els accidents causats per contravenir les normes o
disposicions particulars referents a la seguretat de les persones.

q) L’explosió atòmica o efectes directes o indirectes de radioactivitat.

f) Els provocats intencionadament per l’Assegurat.

r) Les malalties, incloses les professionals, i les seves conseqüències de qualsevol naturalesa, sempre que no siguin provocades per traumatisme accidental i les que, tot i ser provocades
per aquest, tinguin el seu origen en un problema o defecte
físic latent que l’Assegurat patís amb anterioritat, així com els
fets que no tinguin la consideració d’accident.

j) Les conseqüències d’actes delictius, imprudència manifestament temerària o culpa greu de l’Assegurat, així com els deguts a la seva participació en desafiaments, apostes, bregues
o baralles que derivin en agressions físiques, sempre i quan no
hagués actuat en legítima defensa o en temptativa de salvament de béns o persones.

s) Les malalties, lesions o afeccions preexistents o cròniques,
patides per l’Assegurat amb anterioritat a la seva inclusió en
la pòlissa i que es manifestin durant la seva vigència.

k) Els que sobrevinguin a l’Assegurat per embriaguesa o fent
ús de drogues, substàncies psicotròpiques o estupefaents,
així com de medicaments no prescrits pel metge. A aquests
efectes, es considerarà que hi ha embriaguesa quan el grau
d’alcohol a la sang sigui superior a l’establert legalment en
cada moment o quan l’Assegurat sigui sancionat per aquesta
causa.

t) Malalties mentals, revisions mèdiques de caràcter preventiu
(revisions), cures termals i aquells casos en què el viatge tingui
per objecte rebre tractament mèdic o intervenció quirúrgica,
tractaments de medicines alternatives (homeòpates, naturistes, etc.), les despeses derivades de tractaments fisioterapèutics i/o rehabilitadors, així com aquells afins a aquests.

l) Els accidents ocasionats per la conducció de vehicles de motor, terrestres, aeris o marítims, quan l’Assegurat no disposi
del corresponent permís de conduir.

u) El diagnòstic, seguiment i tractament de l’embaràs, interrupció voluntària de l’embaràs i parts, llevat que es tracti d’atenció de caràcter urgent, i sempre anterior al sisè mes.

m) Els resultants de la utilització de qualsevol mitjà de navegació aèria en condicions diferents a les de passatger ordinari
de línies regulars o vols xàrter en avions de més de vint passatgers.

• Accidents que impliquin el rescat en muntanya, mar o
desert.
• Exclusió de cobertures en cas de catàstrofe natural.

n) Els produïts per conflictes armats (encara que no hagi precedit la declaració oficial de guerra), revolucions, insurrecció o
usurpació de poder i vagues.

AQUEST DOCUMENT ÉS UN EXTRACTE DE LES CONDICIONS CONTRACTUALS D’APLICACIÓ A LES PÒLISSES SUBSCRITES PER BANCO PICHINCHA ESPAÑA S.A. AMB CASER, PER LA
QUAL COSA, EN CAS DE DUBTE EN LA SEVA INTERPRETACIÓ, S’ESTARÀ AL DISPOSAT A LES ESMENTADES CONDICIONS. TOTS ELS TERMES I CONDICIONS ES TROBEN A DISPOSICIÓ
DELS ASSEGURATS AL DOMICILI DE L’ENTITAT EMISSORA. LES PRESTACIONS ASSEGURADES ES MANTINDRAN EN VIGOR MENTRE LES ESMENTADES PÒLISSES ESTIGUIN VIGENTS, I NO
SOFREIXIN VARIACIONS, CANCEL·LANT-SE EN EL MOMENT DE L’EXTINCIÓ D’AQUESTES PÒLISSES. CONFIASEGUR OPERADOR DE BANCA SEGUROS EXCLUSIVO S.L. ES RESERVA EL
DRET DE MODIFICAR, NO RENOVAR O CANCEL·LAR AQUESTA ASSEGURANÇA SENSE PREVI AVÍS.

PIBANK és una marca comercial de: BANCO PICHINCHA ESPAÑA S.A., Domicili Social: C/ Lagasca, 4, 28001 MADRID.
CIF: A85882330 – Inscrit al RM de Madrid, Volum 27.446, Foli 110, Secció 8, Full M-494617, Inscripció 1- NRBE 0235
6

