
 
Condicionat General 
 
Art. 1 Assegurat 
Les garanties que es detallen en l’Art. 2 seran d’aplicació única i exclusivament a favor de l’alumne que 
cursi estudis a un establiment escolar andorrà, i que aparegui inscrit nominalment en les relacions 
enviades durant el primer mes de començament del curs escolar. 
 
Art. 2 Garanties 
Accidents corporals escolars: garanteix els accidents corporals ocorreguts durant: 

- l’estada a l’escola, incloent-hi les activitats físiques, manuals i altres activitats escolars. 
- el trajecte d’anar i venir de l’alumne al seu domicili únicament quan el desplaçament 
s’efectuï a peu o amb transport d’autocar degudament autoritzat a tal efecte. 
- les activitats escolars fetes fora de l’escola: passejades, excursions, esquí, patinatge... en 
tots els casos dirigides i supervisades pels mestres i/o associacions de pares. 

Accidents corporals extraescolars: garanteix els accidents corporals ocorreguts durant: 
- les activitats desenvolupades fora dels horaris escolars sempre que estiguin fetes sota la 
supervisió d’un monitor i/o responsable d’una associació, club o entitat lúdica. En queden 
exclosos tots aquells accidents ocorreguts en entrenaments, competicions i/o 
desplaçaments sota responsabilitat de federacions i/o clubs esportius que estiguin o hagin 
d’estar federats. 
- el trajecte d’anar i venir de l’alumne del seu domicili al centre on es facin les activitats 
cobertes únicament quan el desplaçament s’efectuï a peu o amb transport d’autocar 
degudament autoritzat a tal efecte. 

En cas d’accidents es pagaran les prestacions següents: 
a) En cas de mort ................................................................................. 1.200 € 
b) En cas d’invalidesa permanent 

Si el grau és inferior al 26 % ................................................................... 600 € 
Si el grau d’invalidesa és superior al 25 % i inferior al 76 % ................ 3.000 € 
Si el grau d’invalidesa és superior al 75 % i inferior al 100% ............... 6.000 € 

c) Despeses mèdiques: inclouen totes les despeses de curació, hospitalització, rehabilitació, 
dentista, ortopèdia, òptic i de desplaçaments descrits pel metge derivats de l’accident cobert 
aplicant les tarifes vigents de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social i 
incorregudes en un període màxim de 12 mesos a comptar des del dia de l’accident. 

Les persones inscrites amb categoria d’assegurat social” seran reemborsades en el % que no paga la 
CASS i amb el màxim de responsabilitat de les tarifes de la CASS. 
Les persones inscrites amb la categoria de “no assegurat social” seran reemborsades en el 100 % amb 
el màxim de responsabilitat de les tarifes de la CASS. 
Responsabilitat civil escolar: garanteix la defensa i els pagaments de les indemnitzacions 
pecuniàries que l’alumne estigués obligat a satisfer com a responsable civil per danys a tercers dins de 
l’horari escolar i durant la realització d’aquelles activitats fora dels horaris escolars sempre que estiguin 
fetes sota la supervisió d’un monitor i/o responsable d’una associació, club i/o entitat lúdica. En queden 
exclosos els danys causats: 

- als béns de la seva propietat. 
- a l’establiment escolar. 
- a un altre alumne. 
- per qualsevol activitat duta terme en l’àmbit particular i/o familiar. 
- per la utilització d’armes de foc. 
- per qualsevol activitat per a la qual no tingui l’edat requerida i/o la documentació exigida. 
- de forma intencionada. 

Les indemnitzacions estaran limitades a 18.000 € per sinistre i any amb els sublímits següents: 6.000 € 
per víctima i 3.000 per danys materials. 



Assistència en viatge (telèfon +34 93 487 74 63): per tots aquells viatges fora d’Andorra sota 
responsabilitat de l’establiment escolar queden cobertes les prestacions següents: 

a) Despeses mèdiques fins a 6.000 €. En cas de despeses odontològiques, el límit és de 
30€. 

b) Repatriació o transport sanitari de l’alumne ferit o malalt. 
c) Repatriació o transport de l’alumne mort. 

 
Art. 3 Exclusions 
Queden excloses de totes les garanties les malalties, intervencions quirúrgiques, irradiacions i efectes 
solars no consecutius a un accident, l’ús d’estupefaents, alcohol o tranquil·litzants, així com els danys 
resultants de baralles, agressions, guerres civils o estrangeres, motins populars, terratrèmols, 
inundacions, erupcions volcàniques i altres fenòmens sísmics o meteorològics a excepció del llamp. 
 
Art. 4 Extensió territorial 
L’àmbit territorial de l’aplicació de l’assegurança és Andorra, França i Espanya. 
 
Art. 5 Sinistres 
Perquè Assegur Diversos, SA es faci càrrec de qualsevol sinistre, serà obligatori haver presentat 
degudament complimentada la declaració corresponent a l’accident a les nostres oficines, durant un 
termini màxim de 30 dies a comptar des de la data de l’accident. Tot sinistre que no hagi estat declarat 
no serà acceptat. Perquè Assegur Diversos, SA reemborsi les despeses de reeducació o altres 
intervencions posteriors a la primera cura hauran de presentar-se a les oficines de la companyia amb 
anterioritat a aquests actes per tal d’obtenir la seva conformitat. Assegur Diversos, SA, C/ Pau Casals, 
10, 2a planta, Andorra la Vella – Telèfon 876 555 – Fax: 860 759. 
 
Art. 6 Durada de l’assegurança 
L’assegurança té la mateixa durada que el curs escolar, excepte la garantia d’accident extraescolar, 
que s’amplia fins a l’inici del curs escolar següent. L’assegurança quedarà automàticament renovada 
d’any en any en els termes i acords de les pòlisses de referència mitjançant el pagament de l’anualitat 
corresponent. 
 
Art. 7 Subrogació 
La companyia asseguradora queda subrogada en tots els drets i les accions que puguin correspondre a 
tota persona assegurada, contra qualsevol tercera persona per responsable dels fets o omissions que 
donen lloc a la indemnització i fins al límit del cost al seu càrrec. 
Les persones interessades resten informades i donen el consentiment d’acord amb allò que disposa la 
llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, sobre les dades 
facilitades per a la seva incorporació i per al seu tractament en els fitxers, automatitzats o no, de dades 
de caràcter personal de què és responsable Assegur Diversos, SA i Assegur, SA. 
Si les persones interessades no consenten la inclusió ni el tractament de les seves dades en aquests 
fitxers, automatitzats o no, el contracte d’assegurança no podrà portar-se a efecte. 
Tanmateix, les persones interessades autoritzen la conservació, la comunicació o cessió de les seves 
dades personals a altres entitats la intervenció de les quals sigui necessària i convenient en la 
realització d’operacions connexes o necessàries a la pròpia finalitat i objecte del contracte. 
Les persones interessades autoritzen de forma expressa a la conservació i ús de les dades per part 
d’Assegur Diversos, SA i Assegur, SA, així com de les seves respectives filials i/o participades, per tal 
d’informar-les, tant per comunicació postal com electrònica, sobre les oportunitats de contractació 
d’altres assegurances i serveis que puguin ser del seu interès. 
Els interessats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i supressió de dades personals 
tal com indica la normativa vigent sobre protecció de dades. Aquests drets podran exercir-se 
gratuïtament mitjançant comunicació escrita dirigida a Grup Assegur amb domicili al C/ Pau Casals, 10, 
2a planta, d’Andorra la Vella. 



 


