Amb la voluntat de prestar-li el millor servei, ens plau trametre-li l’extracte informatiu de l’assegurança vigent actualment, que cobreix,
juntament amb altres contingències, el risc d’accidents de viatge per a titulars de targetes de Sabadell Consumer Finance, d’acord amb les
condicions que hi consten.
Pòlissa col·lectiva d’assegurança d’accidents núm. 81926099
Prenedor: Sabadell Consumer Finance, SAU
Extracte informatiu de condicions de l’assegurança col·lectiva d’accidents
SUMA ASSEGURADA:
Capital assegurat: 120.000 €.
La companyia asseguradora garanteix:
Assegurança d’accidents de viatge per a titulars: es garanteix al titular de la targeta, amb les limitacions recollides al condicionat
general de la pòlissa, el pagament d’una indemnització per persona del capital assegurat. En cas de mort o d’incapacitat permanent
absoluta, pels danys soferts com a conseqüència dels accidents esdevinguts a qualsevol lloc del món, en qualitat de passatger d’un mitjà
de transport públic, sempre que, estant en vigor la cobertura atorgada per la pòlissa, l’import del transport s’hagi pagat íntegrament amb la
targeta aquí descrita.
Addicionalment, en cas de segrest del mitjà de transport, es garanteix el pagament d’una indemnització, pel concepte de despeses
justificades, de fins a 6.000 euros per persona assegurada.
Les garanties indicades s’atorguen d’acord amb les condicions generals i particulars de la pòlissa abans esmentada.
En aquesta assegurança intervé com a mediador: BanSabadell Mediación, Operador de BancaSeguros Vinculado del Grupo Banco
Sabadell, S.A., NIF A03424223, domiciliat a l’avinguda Diagonal, 407 bis, de Barcelona, inscrit en el RM de Barcelona i en el Registre
Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances de la DGSFP amb clau núm. 0V-0004. Té subscrita una assegurança de
responsabilitat civil i disposa de la capacitat financera de conformitat amb l’article 21 de la Llei 26/2006, de mediació d’assegurances i
reassegurances privades.
Extracte de les condicions de l’assegurança d’accidents
El prenedor d’aquesta assegurança és:
Sabadell Consumer Finance, SAU, amb domicili a pl. Catalunya 1, 08201 Sabadell. CIF A-63574719.
ASSEGURATS
Es consideren persones assegurades per la pòlissa:
Els titulars (persona física a favor de la qual s’ha emès la targeta) de targetes de crèdit de Sabadell Consumer Finance, SAU emeses pel
prenedor de l’assegurança.
Es consideren sinistres diferents els que es produeixen en trajectes, vehicles, dies o hores diferents, encara que per a tots ells s’hagi fet
un únic pagament amb la targeta i s’hagin agrupat en un sol bitllet.
L’assegurança concertada és nul·la per a persones amb algun defecte físic que suposi un augment notable del risc d’accident.
BENEFICIARIS
A manca de designació expressa de l’assegurat, feta per escrit a l’assegurador, es consideren beneficiaris de l’assegurança per ordre
preferent i excloent les persones següents: 1. Cònjuge i fills a parts iguals; 2. Pares, a parts iguals; 3. Germans, a parts iguals; 4. Hereus
legals. En cas d’incapacitat indemnitzable, la quantitat assegurada es lliurarà a l’assegurat.
Si en el moment en què es produeix un sinistre del titular de la targeta, aquest deu alguna quantitat a Sabadell Consumer Finance,
SAU, aquesta entitat esdevindrà primer beneficiari fins a l’import del dèbit pendent.
OBJECTE DE L’ASSEGURANÇA
La companyia asseguradora garanteix el pagament de les indemnitzacions descrites més endavant, pels danys corporals soferts pels
assegurats com a conseqüència dels accidents que puguin tenir a qualsevol lloc del món, d’acord amb els riscos coberts que es determinen
en les condicions de la pòlissa col·lectiva.
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RISCOS COBERTS
Assegurança d’accidents de viatge
Per al col·lectiu d’assegurats que es descriu a l’apartat Assegurats, la cobertura es limita als viatges que facin en un mitjà de transport
públic, autoritzat per al transport de passatgers, sempre que l’import d’aquest s’hagi abonat íntegrament amb una targeta de crèdit de
Sabadell Consumer Finance, SAU emesa pel prenedor de l’assegurança.
L’assegurança cobreix els riscos següents:
- Danys corporals soferts en anar com a passatger en qualsevol vehicle de transport públic, autoritzat per al transport de passatgers,
incloent-hi la pujada i la baixada dels mitjans de transport esmentats en els quals es faci un viatge pagat íntegrament amb la targeta.
- Danys corporals soferts en anar com a passatger d’un transport públic, autoritzat per al transport de viatgers, que s’utilitzi 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 sortida o de l’arribada del mitjà de transport en què l’assegurat faci el viatge cobert.
- Danys corporals soferts durant l’espera en els recintes d’embarcament corresponents, abans d’agafar el transport en què l’assegurat
tingui previst fer el viatge cobert.
Addicionalment, en cas de segrest del mitjà de transport en què viatgin els assegurats, se’ls indemnitzarà en concepte de despeses
justificades, amb un capital de fins a 6.000 euros per persona.
RISCOS EXCLOSOS
Queden exclosos de les garanties assegurades:
- Els accidents provocats per culpa greu de l’assegurat o els seus beneficiaris o que aquests els hagin provocat de manera
intencionada i els derivats de la seva participació en baralles, imprudències temeràries suficientment provades.
- Els accidents soferts en estat d’embriaguesa alcohòlica o tòxica o en estat d’inconsciència, qualsevol que sigui la causa que
els origini.
- Els accidents derivats dels esforços corporals, hèrnies, lumbago, encara que aquest sigui d’origen traumàtic.
- Els accidents soferts com a conseqüència de radiació nuclear atòmica, qualsevol que sigui el seu origen o naturalesa, així com
els soferts per agents químics, bacteriològics, i/o biològics com a conseqüència d’un conflicte armat.
- Els accidents provocats a conseqüència de tumults, terratrèmols o inundacions, llevat que adquireixin caràcter
d’extraordinaris, que en aquest cas es regeixen per la legislació oficial que s’especifica més endavant.
- Els accidents que siguin conseqüència d’actes terroristes, guerra civil, guerrilla, guerra internacional, pronunciaments militars,
alçaments i insurreccions civils, revolucions, vaga o motí. Així mateix, se n’exclouen els sobrevinguts per la manipulació en
temps de pau d’artefactes i armes de guerra, sense necessitat professional.
- Les malalties o processos patològics de tota mena, com ara infart de miocardi, afeccions cerebrovasculars, epilèpsia, etc.
- Els accidents soferts a conseqüència de viatges aeris en vols no comercials, vols en avionetes, helicòpters o similars, així com
els accidents que pateixi l’assegurat quan viatgi com a membre de la tripulació o en aeronaus de la seva propietat o no
autoritzades per al transport públic de passatgers.
RISCOS EXTRAORDINARIS
El Consorci de Compensació d’Assegurances pagarà les indemnitzacions pels sinistres que s’hagin produït per causes de naturalesa
extraordinària, de conformitat amb les condicions generals i les disposicions legals vigents.
GARANTIES I QUANTITATS ASSEGURADES
Les garanties i les quantitats assegurades són les que s’indiquen a continuació.
Accidents de viatge
Mort. Es garanteix el pagament per persona del capital assegurat en cas de mort de l’assegurat esdevinguda immediatament o dins de les
dotze hores següents a la data de l’accident, o en un termini més gran si s’acredita suficientment que la mort és conseqüència d’aquest.
Incapacitat permanent absoluta. Es garanteix el pagament per persona del capital assegurat en cas d’incapacitat permanent absoluta.
S’entén com a tal la que resulti com a conseqüència de lesions que originin: demència o pèrdua completa de la raó, pèrdua anatòmica
(amputació) de les dues mans o dels dos peus, paràlisi total i irreversible dels dos membres superiors i/o inferiors o la simultània d’un
membre superior i un altre inferior, i ceguesa completa. Comprovada l’existència de la incapacitat permanent absoluta descrita en el
paràgraf anterior dins dels dotze mesos següents a la data en què es va produir l’accident, i com a conseqüència d’aquest, o en un termini
més gran si s’acredita suficientment que és conseqüència directa de l’accident, es garanteix el pagament per persona del capital assegurat.
Incapacitat permanent parcial. S’indemnitzarà per als supòsits no establerts per incapacitat permanent absoluta, exclusivament els
següents, d’acord amb els percentatges sobre el capital assegurat que per a cadascun s’indiquen:
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- Pèrdua d’un braç o d’una mà: 60 %.
- Sordesa completa o pèrdua completa de la visió d’un ull: 60 %.
- Pèrdua d’una cama o d’un peu: 50 %.
- Amputació d’un dit polze: 20 %.
Els percentatges d’indemnització corresponents als membres superiors s’han de reduir un 15 per cent quan no es tracti del costat dominant
(lesions en el membre esquerre d’un esquerrà i viceversa), excepte per al cas d’amputació d’una mà associada a la d’un peu.
La pèrdua funcional absoluta i permanent d’un membre o òrgan es considera pèrdua total d’aquest.
Quan existeixin diversos tipus d’incapacitat derivats d’un mateix accident, s’acumulen els seus percentatges d’indemnització
corresponents, amb un màxim del 100 per cent de la quantitat assegurada.
Les indemnitzacions pagades en concepte d’incapacitat permanent es consideren a compte de les que corresponen per al cas de mort.
Despeses de segrest. En cas de segrest del mitjà de transport en el qual viatgin assegurats, se’ls indemnitzarà en concepte de despeses
justificades, amb un capital de fins a 6.000 euros per persona assegurada.
INDEMNITZACIÓ MÀXIMA PER PERSONA ASSEGURADA
En cap cas una emissió duplicada de targetes, de càrrecs de viatges o qualsevol altre tipus d’acumulació obliga al pagament de capitals
superiors als establerts en l’apartat de «Garanties i quantitats assegurades».
No obstant això, les quantitats assegurades per la pòlissa són independents de les que puguin correspondre als assegurats per qualsevol
altre tipus d’assegurança que tinguin concertada, així com per assegurances obligatòries o prestació de la Seguretat Social.
LÍMIT D’EDAT
Per a la cobertura de l’assegurança d’accidents de viatge, no hi ha límit d’edat.
INSTRUCCIONS PER AL CAS DE SINISTRE
Si es produeix algun dels riscos coberts per la pòlissa, s’ha de notificar per escrit a la companyia asseguradora dins dels set dies següents
a la seva ocurrència o al seu coneixement, o bé en començar el procés d’incapacitat. La companyia asseguradora pagarà al beneficiari la
quantitat assegurada de conformitat amb allò que disposa l’article 84 i següents de la Llei de contracte d’assegurança, un cop hagi rebut
al seu domicili social la documentació requerida als assegurats o beneficiaris.
L’assegurador té dret, i l’assegurat queda obligat, a portar a terme els reconeixements mèdics que consideri necessaris durant la tramitació
del sinistre. Les despeses que comportin van a càrrec de l’assegurador.
Companyia asseguradora
Zurich Insurance Public Limited company és una companyia asseguradora registrada a Irlanda, amb número de companyia 13460, amb
domicili a ZurichHouse, Ballsbridge Park, Dublin 4, Irlanda. Està supervisada i registrada per Irish Financial Regulator, i autoritzada per
operar a Espanya en règim de dret d’establiment a través de la seva sucursal Zurich Insurance plc, Sucursal a Espanya.
Zurich Insurance plc, Sucursal a Espanya, amb NIF W0072130H, i amb domicili a Via Augusta, 200, 08021 Barcelona, està inscrita en el
Registre Administratiu de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau E0189.
Legislació aplicable
* Llei 50/80, de contracte d’assegurança, de 8 d’octubre.
* Llei 6/2004, de 29 d’octubre, d’ordenació i supervisió de les assegurances privades.
* Llei 7/2004, de 29 d’octubre, pel que fa a la regulació de l’Estatut legal del Consorci de Compensació d’Assegurances.
* Qualsevol altra norma que durant la vigència de la pòlissa pugui ser aplicable.
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Instàncies de reclamació
Les queixes i les reclamacions, tal com es regula a l’Ordre ministerial ECO 734/2004, es poden adreçar al Servei d’Atenció al Client de la
companyia o al Defensor del Client, el reglament del qual està disponible al web de l’asseguradora www.zurich.es.
El Servei d’Atenció al Client disposa d’un termini de dos mesos per dictar la resolució a partir de la presentació de la queixa o la reclamació,
i un cop finalitzat aquest termini, el reclamant, si escau, es pot adreçar al Servei de Reclamacions de la Direcció General d’Assegurances
i Fons de Pensions. L’interessat pot acudir a la via judicial. El contracte queda sotmès a la jurisdicció espanyola i, dins d’aquesta, és jutge
competent per al coneixement de les accions que se’n derivin el del domicili de l’assegurat, el qual designarà a aquest efecte un domicili a
Espanya en cas que el seu sigui a l’estranger.
Vigència de l’assegurança
L’assegurança és vigent mentre ho siguin les condicions de la pòlissa establerta entre el prenedor de l’assegurança i la companyia
asseguradora. L’entitat emissora de la targeta es reserva el dret de procedir a l’extinció o la modificació d’aquesta assegurança en
qualsevol moment, sense que l’establiment d’aquesta suposi, per tant, cap compromís de continuïtat.
Protecció de dades personals
Les dades de caràcter personal s’inclouran en fitxers de Zurich Insurance plc, Sucursal a Espanya, Zurich Vida i Aide Asistencia, la finalitat
dels quals és l’oferta, la perfecció, el manteniment i el control del contracte d’assegurança, així com la realització d’estudis estadístics, de
qualitat o anàlisis tècniques, la gestió de la coassegurança, si escau, i la prevenció del frau.
La declaració de les seves dades és voluntària encara que necessària per al funcionament de la relació contractual. En qualsevol moment,
pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant comunicació escrita adreçada a l’entitat contractant
corresponent, responsables dels fitxers i del seu tractament, amb domicili a aquest efecte a Via Augusta, 200. 08021 Barcelona.
Així mateix, les seves dades s’utilitzaran per oferir productes o serveis per part de les entitats Zurich Insurance plc, Sucursal a Espanya,
Zurich Vida i Aide Asistencia o altres societats vinculades a aquestes, i a través dels seus intermediaris autoritzats, així com per enviar
informació sobre els productes, els béns o els serveis que comercialitzin altres entitats i que, d’acord amb les dades que ens ha facilitat,
millor s’ajustin al seu perfil i a les seves necessitats.
En cas que no vulgui que s’utilitzin les seves dades amb aquesta finalitat, pot comunicar-ho a través de l’adreça de correu electrònic
zurichlopd@zurich.com.
Per a tot l’esmentat anteriorment, el sol·licitant manifesta expressament el seu consentiment.
Informació prèvia contractual
El prenedor i/o assegurat declara que les dades que ha facilitat són exactes, i que és responsable de les inexactituds d’aquestes, d’acord
amb l’article 10 de la Llei del contracte d’assegurança, i s’obliga a comunicar a l’entitat asseguradora qualsevol variació que es produeixi
durant la vigència de l’assegurança. Igualment, reconeix que ha rebut amb anterioritat a la celebració del contracte tota la informació
requerida als articles 107 i concordants del Reial decret 2486/1998.
Aquest extracte informatiu, sense cap valor contractual, recull únicament amb caràcter divulgatiu els aspectes principals de la pòlissa
d’assegurança col·lectiva. Aquesta assegurança es regeix per la pòlissa establerta entre el prenedor i la companyia asseguradora.
L’assegurança a la qual correspon aquest extracte informatiu anul·la i substitueix qualsevol altra assegurança existent amb anterioritat. La
còpia íntegra de la pòlissa es troba a disposició dels assegurats en el domicili del prenedor.
Conservi aquest extracte informatiu en un lloc conegut per vostè i pels seus beneficiaris.
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