QUAN TU VAS,
NOSALTRES VENIM AMB
LA MILLOR ASSISTÈNCIA
DE VIATGE

Inspirit Mutua

ASSEGURANÇA
PER A ESTUDIANTS
DE MOBILITAT
INTERNACIONAL

Descarrega’t la nostra APP

UN MÓN DE SERVEIS AL VOSTRE ABAST

L’ASSISTÈNCIA DE VIATGE DE LA MÚTUA
Un món de serveis de gran utilitat
que et proporcionarà cobertura les
24 hores del dia durant la teva
estada a l’estranger.
Amb una senzilla trucada telefònica des d’allà
on et trobis, podràs rebre l’ajuda que sol·licitis i
obtenir la informació necessària per resoldre tot
tipus de situacions.
A continuació t’oferim la relació de les cobertures
amb les quals podràs viatjar amb tota
tranquil·litat:

EUROPA
• Despeses mèdiques de 8.000 €
• Despeses mèdiques de 100.000 €

RESTA DEL MÓN

• Despeses mèdiques de 100.000 €

1. Despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques
i d'hospitalització a l'estranger
En cas de malaltia sobrevinguda o accident que impliqui la necessitat
d’assistència mèdica, quirúrgica, farmacèutica o hospitalària, l’assegurança
cobreix:
• Les despeses i els honoraris mèdics i quirúrgics.
• Les despeses dels productes farmacèutics prescrits pel metge.
• Les despeses d’hospitalització.
El màxim d’aquestes despeses serà de 8.000 o 100.000 euros, en funció de la
modalitat que s’hagi triat prèviament.

2. Despeses per a tractaments odontològics d'urgència a
l'estranger
Dins el límit d’aquestes despeses mèdiques queden incloses les urgències
odontològiques fins a un màxim de 240 euros.

3. Transport o repatriació sanitària de ferits i malalts
En cas de malaltia sobrevinguda o accident de l’assegurat durant la vigència
del contracte i com a conseqüència d’un desplaçament del lloc on radica el
seu domicili habitual, i sempre que li resulti impossible continuar el viatge, la
companyia, tan aviat com se l’avisi, gestionarà els contactes necessaris entre el
seu servei mèdic i els metges que atenen l’assegurat.
Quan el servei autoritzi el trasllat de l’assegurat a un centre hospitalari més ben
equipat o especialitzat a prop del seu domicili habitual, s’efectuarà el trasllat
segons la gravetat, mitjançant avió sanitari especial, tren (primera classe),
helicòpter sanitari, ambulància o avió de línia regular.
L’avió sanitari especial només s’emprarà en l’àmbit geogràfic d’Europa i els
països riberencs de la Mediterrània.

4. Responsabilitat Civil
Es garanteix la responsabilitat civil privada de l’assegurat durant el viatge fins al
límit corresponent a la modalitat contractada si l’ASSEGURAT incorre en danys
materials i/o personals causats involuntàriament a un tercer com a
conseqüència d’un fet accidental esdevingut durant el transcurs del viatge.
Límits garantits:
• Europa amb despeses mèdiques de 8.000 euros:
- Fins a 60.000 euros per sinistre.
• Europa amb despeses mèdiques de 100.000 euros i
Resta del món amb despeses mèdiques de 100.000 euros.
- Fins a 75.000 euros per sinistre.

5. Assegurança d’accidents
Queden garantides, fins a un límit de 3.000 euros per mort o invalidesa
permanent, les quantitats derivades d’un accident corporal amb cobertura a
la pòlissa i ocorregut durant el període d’assegurança, ja sigui en la vida
privada, en l’exercici de funcions professionals o durant el desplaçament en
qualsevol mitjà de transport.

6. Tornada anticipada de l’assegurat per defunció d’un
familiar
En cas de defunció d’un familiar directe cobert de l’assegurat al país del
domicili habitual d’aquest, si es troba en un desplaçament cobert per aquest
contracte, un cop es comuniqui el fet, es faran els tràmits necessaris perquè
l’assegurat assisteixi al sepeli (en el període màxim de 7 dies des de la mort) i
viatgi amb avió de línia regular (classe turista) o tren (primera classe), o
qualsevol altre mitjà de transport adequat, fins al lloc d’inhumació al país del
domicili habitual.

7. Tornada anticipada de l’assegurat per hospitalització
d’un familiar
En cas d’hospitalització d’un familiar directe cobert de l’assegurat al país de
domicili habitual d’aquest per accident o malaltia greu, i sempre que es
prevegi una durada superior a 5 dies, si l’assegurat es troba en un
desplaçament cobert per aquest contracte, un cop es comuniqui el fet, es
faran els tràmits necessaris perquè l’assegurat viatgi amb avió de línia regular
(classe turista) o tren (primera classe) fins al lloc d’hospitalització.

8. Bitllet d'anada i tornada per a un familiar i despeses
d'hotel
Si, durant el viatge, l’assegurat ha d’estar hospitalitzat més de 5 dies i no hi ha
cap familiar directe amb ell, la companyia posarà a disposició d’un
acompanyant, des del seu país del domicili habitual, un bitllet d’avió de línia
regular (classe turista), de tren (primera classe) o de qualsevol altre mitjà de
transport, d’anada i tornada. Així mateix, s’abonarà fins a un límit de 60
euros/dia i fins a un màxim de 10 dies en concepte de despeses d’estada i
allotjament a l’hotel, si prèviament es presenten les factures originals
corresponents.

9. Trasllat de restes mortals
En cas de mort de l’assegurat en el transcurs d’un desplaçament cobert per
aquest contracte, la companyia gestionarà el transport de les restes mortals
fins al lloc d’inhumació al terme municipal del seu domicili habitual i es farà
càrrec de les despeses d’embalsamament, el taüt mínim obligatori i les
formalitats administratives. En cap cas aquesta garantia no s’estén a les
despeses de pompes fúnebres i inhumació.

Aquesta garantia s’aplicarà independentment de la causa de mort de
l’assegurat.

10. Pèrdua, danys i robatori d’equipatge
Si, en el transcurs d’un viatge, l’equipatge facturat es perd definitivament o
pateix un deteriorament greu, ja sigui per causa imputable a l’empresa
transportista o per robatori, es garanteix el pagament com a indemnització
fins a un límit de 15 euros per objecte i un màxim de 150 euros.

11. Indemnització per pèrdua de classes per malaltia o
accident
En cas de malaltia o accident o de repatriació mèdica que impedeixin que
l’assegurat assisteixi a les classes programades, es pagarà una indemnització
corresponent a l’import d’aquestes classes des de l’inici de l’absència
justificada.
El límit màxim de la indemnització per a aquesta garantia serà:
• Europa amb despeses mèdiques de 8.000 euros:
- Fins a 150 euros per dia fins a un màxim de 10 dies.
• Europa amb despeses mèdiques de 100.000 euros i
Resta del món amb despeses mèdiques de 100.000 euros:
- Fins a 250 euros per dia fins a un màxim de 10 dies.
L’assegurat haurà de presentar el document acreditatiu de la contractació i
del pagament de les classes per poder acreditar el reemborsament.

12. Despeses d’anul·lació de viatge no iniciat
Es reemborsaran les despeses de cancel·lació del viatge contractat fins al
límit corresponent a la modalitat contractada. Aquesta garantia serà vigent
des de la data de contractació del viatge i fins al moment en què estigui
previst que comenci el viatge o quan comenci de manera efectiva. Només
tindrà validesa si transcorren almenys 72 hores entre la contractació de la
pòlissa i el fet generador de la cancel·lació del viatge.
Límits garantits:
• Europa amb despeses mèdiques de 8.000 euros:
- Fins a 300 euros.
• Europa amb despeses mèdiques de 100.000 euros:
- Fins a 500 euros.
• Resta del món amb despeses mèdiques de 100.000 euros.
- Fins a 1.500 euros.

13. Servei d’ajuda legal 24 hores
Es prestarà a l’assegurat ajuda legal que estarà circumscrita a l’existència
objectiva d’una situació d’urgència, com ara control d’alcoholèmia, accident
de trànsit, robatori o privació de llibertat.

RC Pràctiques
1. RESUM DE LES CONDICIONS
Garanteix a l’assegurat, dins dels límits de la llei i d’acord amb les definicions,
els límits i les condicions del contracte, el pagament de les indemnitzacions
pecuniàries, de les quals ell mateix podria resultar civilment responsable, per
danys personals, materials i perjudicis resultants d’aquests danys a tercers per
fets derivats de la seva activitat com a estudiant d’Erasmus/pràctiques en
universitats o empreses amb conveni.
En queda exclòs expressament el desenvolupament de funcions laborals fora
de les pràctiques entre la universitat i l’empresa.

2. RESUM DE LES COBERTURES
RC EXPLOTACIÓ

Límit màxim per sinistre
Límit màxim per any
Sublímit per víctima
Franquícia general
Defensa jurídica i fiances
Límit anual per a totes les cobertures / total assegurat

300.000 €
300.000 €
150.000 €
150 €
INCLOSA
1.000.000 €

DEFENSA JURÍDICA I FIANCES

En el supòsit que, amb motiu del desenvolupament de l’activitat assegurada,
s’iniciï un procediment civil/penal contra l’assegurat derivat d’un sinistre
cobert a la pòlissa, queda garantit el següent:
• La defensa de l’assegurat per part d’advocats i procuradors designats per la
companyia.
• La constitució de fiances que li siguin exigides per tal d’assegurar les possibles
responsabilitats declarades en el judici posterior.
• La defensa de l’assegurat contra reclamacions infundades, sempre que els fets
siguin objecte de la pòlissa.
• El pagament de les costes i les despeses judicials i extrajudicials que, sense
constituir sanció personal o multa, puguin ser conseqüència del procediment
judicial.

Aquesta assegurança de responsabilitat civil dóna cobertura en l’àmbit de
la Unió Europea (per a altres països, cal consultar-ho).

Document informatiu, prevalen les condicions particulars del contracte.
Assegurança intermediada per Serpreco, Corredoria d’Assegurances, SA, vinculada a Mútua dels Enginyers. Responsabilitat civil i caució concertades. Núm. J00609
Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances.

Descobreix
les últimes
publicacions
dels blogs i
participa-hi
www.estudiaryemprenderingenieria.com
Hi trobaràs articles d’interès, com ara:
• Habilitats que hauria de tenir tot professional de l’enginyeria
• Com sentir-se segur sent un emprenedor
• Entrevista a Laura Puigdelloses (ETSEIB)

www.elblogdelaingenieria.com
Blog corporatiu on hi trobaràs continguts com ara:
• Tecnologia i esport: una relació win-win
• E-Rescue, l’invent d’un enginyer per salvar vides
• Alguns consells per superar amb èxit la tornada a la feina

http://blog.inspiritmutua.com
• Nous contractes laborals
• Amb Inspirit, l’adrenalina a la neu està
ben assegurada
• Motoritza’t amb Inspirit
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Via Laietana, 39, 2n 08003 Barcelona
Tel. 93 295 43 00 - 662 991 085 Fax 93 310 06 38
correu@mutua-enginyers.com
www.mutua-enginyers.com

mutua-enginyers.com

Demarcació de Girona
Narcís Blanch, 39, baixos 17003 Girona
Tel. 972 228 789
girona@mutua-enginyers.com

Demarcació de Catalunya Central
Pompeu Fabra, 13, 2n 4a 08242 Manresa
Tel. 902 789 889
manresa@mutua-enginyers.com

Demarcació de Lleida
Ramón y Cajal, 4 25003 Lleida
Tel. 973 283 737
lleida@mutua-enginyers.com

Delegació de la Comunitat Valenciana
Av. de Francia, 55 46023 València
Tel. 963 319 983
valencia@mutua-ingenieros.com

Demarcació de Tarragona
Mare de Déu del Claustre, s/n 43003 Tarragona
Tel. 977 245 888
tarragona@mutua-enginyers.com

Aragó - La Rioja
Tel. 662 991 085 - 932 954 300
zaragoza@mutua-ingenieros.com
www.mutua-ingenieros.com

