GENERALITAT DE CATALUNYA

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES
ASSEGURANÇA D’ASSISTÈNCIA DE VIATGE

1.

ASSEGURANÇA D’ASSISTÈNCIA EN VIATGE

1.1. DEFINICIONS
Prenedor de l’assegurança: ACCIÓ, Agència per la Competitivtat de l’Empresa (NIF: S0800476-D).
Assegurador: Entitat asseguradora que assumeix el risc pactat contractualment
Pòlissa: el document que conté es condicions reguladores de l’assegurança. Formen part
integrant de la pòlissa el plec de condicions i el present de prescripcions tècniques que
regeixen aquesta contractació.
Assegurat: Conjunt de persones contractades laboralment per l’Agència per a la
Competitivitat de l’Empresa dels centres de treball de Catalunya que realitzin viatges en
l’àmbit laboral i persones alienes a l’empresa que viatgin per compte d’ACCIÓ.

1.2. OBJECTE DEL CONTRACTE
Consisteix en la contractació per part d’ACCIÓ d’una assegurança d’assistència en viatge,
per al col·lectiu de persones que es relaciona al final d’aquest plec.
1.3. MODALITAT DE COBERTURA
1.31. Persones assegurades
• Empleats d’ACCIÓ de les oficines de Catalunya. 296 persones a 30/09/19
•

Persones sense relació laboral amb ACCIÓ que realitzin viatges per compte
d’aquest organisme

1.3.2. Àmbit Temporal : 24 hores tots els dies de l’any
1.3.3. Àmbit geogràfic: mundial


1.4.- RISCS COBERTS

Es desitja assegurar, per al col·lectiu indicat, el risc: D'ASSISTÈNCIA EN VIATGE
Les garanties d’assistència en viatge seran les següents:
1. Equipatges
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1.1 Pèrdues materials
3.000,00 €
1.2 Demora en el lliurament
1.2.1 Demora en el lliurament de l’equipatge facturat durant el viatge
200,00 €
1.2.2 Demora en el lliurament de l’equipatge facturat en el viatge de tornada al domicili de
l’assegurat
100,00 €
1.3 despeses de gestió per pèrdua de documents
1.4. Apertura i reparació de cofres i caixes de seguretat
1.5. Pèrdua de les claus de l’habitatge habitual

150,00 €
60,00 €
60,00 €

2. Demora de viatge
2.1 Demora de viatge en la sortida del mitjà de transport

300,00 €

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7



100,00 € si la demora fos superior a 3 hores



100,00 € més si la demora fos superior a 6 hores

 100,00 € més si la demora fos superior a 9 hores
Anul·lació de la sortida del mitja de transport degut a vaga
Pèrdua d’enllaços per retard en el mitjà de transport
Pèrdua del mitjà de transport per accident “in itinere”
Denegació d’embarcament (over booking)
Demora de viatge en l’arribada del mitjà de transport
Cancel·lació de la sortida del mitjà de transport

150,00
150,00
150,00
150,00
100,00
300,00

€
€
€
€
€
€

3. Assistència a persones
3.1 Despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques i d’hospitalització


Despeses incorregudes a Espanya i derivades d’una malaltia o accident ocorregut
a Espanya
1.500,00 €



Despeses incorregudes a l’estranger i derivades d’una malaltia o accident
ocorregut a l’estranger
il·limitat

 Despeses d’odontòleg
3.1.1
Despeses de salut
3.2 Prossecució de despeses mèdiques a la tronada de viatges
3.3 Ajuda domiciliària amb 100,00 €/dia fins un límit de
3.4 Perllongament d’estada a hotel amb 250,00 €/dia fins un límit de
3.5 Repatriació o transport sanitari de ferits o malalts
3.6 Repatriació o transport de difunts
3.7 Desplaçament d’acompanyants en cas d’hospitalització
3.8 Escorta de restes mortals
3.9 Despeses d’estada si la defunció és a l’estranger 60,00 €/dia fins un límit
3.10 Despeses de sepeli
3.11 Estada dels acompanyants desplaçats amb 250,00 €/dia fins un límit,
tots els desplaçats de
3.12 Repatriació d’un acompanyant
3.13 Repatriació o transport de menors i/o discapacitats
3.14 Tornada de l’assegurat per defunció d’un familiar no assegurat
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€
€
€
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€
de
€
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Tornada de l’assegurat per hospitalització d’un familiar no assegurat
Tornada anticipada per sinistre greu a la llar o despatx professional
Tramesa urgent de medicaments no existents a l’estranger
Transmissió de missatges
Ajuda a la localització i tramesa d’equipatges
Ajuda en viatge
Substitució de l’assegurat per repatriació
Servei d’intèrpret
Anul·lació de targetes
Teràpia de crisi al país de residència

3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24

4. Responsabilitat civil
4.1 Responsabilitat civil privada

il·limitat
il·limitat
inclòs
inclòs
inclòs
inclòs
il·limitat
inclòs
il·limitat
1.650,00 €

600.000,00 €

5. Indemnització com a conseqüència de segrest
5.1 indemnització per dia 300,00 € fins un màxim de
6. Recuperació de dades

27.000,00 €
inclòs

1.5. BENEFICIARIS
El beneficiari serà el propi assegurat.
1.6. CONDICIONS D'ADHESIÓ
L'adjudicatari acceptarà a tots els empleats d’ACCIÓ i persones alienes a l’organització que
viatgin per compte d’ACCIÓ.
1.7. GESTIÓ DE LA PÒLISSA
La companyia asseguradora haurà de comunicar en la data d’inici de la pòlissa els telèfons
d’assistència que posarà a disposició dels assegurats, a fi i efecte de garantir les prestacions
en cas de sinistre.
L'assegurador adjudicatari facilitarà a ACCIÓ en els primers trenta dies d'efecte de la pòlissa
o de la renovació, la documentació en català següent:
 la pòlissa
 qualsevol altra documentació que sigui necessària.
Així mateix, si ocorregués un sinistre, la companyia asseguradora es farà càrrec del mateix
mitjançant certificació del prenedor en la qual, s'indicarà el caràcter d'assegurat de la persona
sinistrada.
La companyia asseguradora, realitzarà comissions de seguiment de la sinistralitat pendent i
facilitarà a aquest la informació de sinistralitat següent:
-

Número de referència del sinistre.
Provisió tècnica actualitzada.
L’import a indemnitzar, en tots els sinistres.
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Per a les persones pertanyents als col·lectius assegurats, l’asseguradora emetrà dins del
primer mes de vigència de la pòlissa la targeta individual definitiva d'assegurances per a tot
el personal que estigui d’alta a 1 de gener del 2020

GENERALITAT DE CATALUNYA

Aquests Plecs de Prescripcions Tècniques tenen la condició de pòlissa d’assegurança
i prevalen sobre les condicions generals impreses per l’entitat adjudicatària que
s’oposin o contradiguin al Plec de Prescripcions Tècniques.

Barcelona, 2 d’octubre del 2019
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