
         ASSEGUR PENSIONS

CONDICIONS GENERALS

Aquest  Pla  de  Pensions  es  regeix  per  les  disposicions 
legals vigents d’aplicació en la matèria, per allò convingut 
a les presents condicions generals i també a les especials 
i particulars.

I. Definicions

Llevat que a les condicions especials o a les particulars es 
prevegi expressament i concreta altra cosa, als efectes del 
present  Pla  de  Pensions  s’estableixen  les  definicions 
següents:

Producte:  Pla  de  Pensions  que  té  com  a  cobertura 
principal  la  jubilació,  en  mèrits  del  qual  la  companyia 
asseguradora  s’obliga,  en  les  condicions  pactades  i 
mitjançant  el  cobrament  de  la  prima,  a  satisfer  al 
beneficiari una prestació en forma de capital o renda, pel 
cas d’ocurrència d’una de les garanties cobertes:

a)  Garantia  o  cobertura  d'estalvi: En  cas  que 
l'assegurat arribi viu a la data de venciment del Pla 
de Pensions prevista a les condicions particulars.

b) Garantia o cobertura de risc: En cas de mort 
de l’assegurat,  per qualsevulla causa, abans de la 
data de venciment del Pla de Pensions prevista a 
les condicions particulars.

Companyia asseguradora: Crèdit Assegurances S.A.U., 
persona  jurídica  que  assumeix  el  risc  cobert  en  les 
condicions estipulades a la pòlissa, en contraprestació del 
pagament de la prima.

Prenedor del Pla de Pensions: Persona física o jurídica 
subscriptora  del  Pla  de  Pensions  i  que  assumeix  les 
obligacions de pagament de la prima i les que derivin del 
contracte,  excepte  les  que  corresponen  al  beneficiari  o 
específicament a l’assegurat.

Coincideix amb l’assegurat, a excepció de què el Pla de 
Pensions  sigui  promogut  per  l’empresari,  amb  qui 
l’assegurat  manté una relació  laboral,  en el  qual  cas el 
prenedor serà l’empresari. 

Assegurat del Pla de Pensions: Persona física sobre la 
vida de la qual s’estipula la garantia de risc inclosa en el 
Pla de Pensions. 

Beneficiari del Pla de Pensions:  Persona física que ha 
de  percebre  les  prestacions  previstes  en  el  Pla  de 
Pensions  quan  es  produeixin  els  requisits  previstos 
contractualment: 

a) En la garantia estalvi: El propi assegurat.

b) En la garantia risc: Tota persona a la qual li correspon 
el dret de percebre la prestació en el supòsit de mort de 
l’assegurat.  Es  tracta  de  la  persona  o  persones  que 
l'assegurat  hagi  designat  per  disposicions  d’última 
voluntat, o bé la persona o persones que resultin ser els 
hereus seus legals, o bé encara la persona designada a 
les condicions particulars, sempre i  quan la llei personal 
d’aquest  darrer  permeti  tal  designació  sense  les 
solemnitats pròpies de les disposicions per causa de mort. 

Pòlissa: Queda  constituïda  pel  conjunt  dels  documents 
contractuals  que  recullen  les  dades  i  condicions  que 
regulen  el  Pla  de  Pensions,  és  a  dir:  les  presents 
condicions  generals,  les  especials,  les  particulars  i  els 
suplements  o  annexos  signats  en  ocasió  d’una 
actualització, complementació o novació contractual. 

Condicions Particulars: És el document que, per a cada 
Pla de Pensions, considerat individualment, subscriu per 
duplicat el prenedor i conté tant totes les dades personals 
del prenedor,  l’assegurat i  el  beneficiaris com les dades 
particulars de la present pòlissa.

Prima: Preu  de  l’assegurança,  consistent  en  les 
aportacions que efectua el prenedor. Cada rebut de prima 
contindrà a més a més, els recàrrecs, taxes i impostos que 
siguin de legal aplicació, sent la prima única i indivisible. 

Data d’efecte: Data en la que s’inicia els efectes del Pla 
de Pensions i que consta en les condicions particulars. 

Període de diferiment: Període durant el qual el prenedor 
efectua les seves aportacions. 

Data de venciment: Data en la que finalitza els efectes 
del  Pla  de  Pensions  i  que  consta  en  les  condicions 
particulars. 

Període  de  cobertura: Temps  que  va  entre  la  data 
d’efecte i la data de venciment.  

Rendibilitat  Neta  Mínima  Garantida: Tipus  d’interès 
mínim que  es  garanteix  al  Pla  de  Pensions  fins  el  seu 
venciment i que s’informa en les condicions particulars.

Rendibilitat Neta Garantida: Tipus d’interès  obtingut pel 
prenedor,  o  assegurat  si  no  coincideixen,  entre  la  data 
d’efecte del Pla de Pensions fins al 31 de desembre de 
l’any natural en curs, tant de les  aportacions como de la 
provisió  matemàtica  constituïda.  En  les  següents 
renovacions, a l’inici de l’any natural, l’entitat asseguradora 
establirà la nova rendibilitat que regirà el Pla de Pensions 
des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de l’any natural 
en curs. 

Provisió matemàtica: Quantitat acumulada en una data 
determinada  en  funció  de  la  capitalització  financera-
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actuarial de les primes, és a dir, considerant la rendibilitat, 
el risc consumit i les prestacions pagades. 

Rescat: Pacte contractual en mèrits del qual la companyia 
asseguradora  abona  al  prenedor,  o  a  l’assegurat  si  no 
coincideixen, un capital denominat valor de rescat. Pot ser 
parcial o total, en aquest darrer cas quedarà definitivament 
resolt el Pla de Pensions.

II.- Clàusules

1.- Perfecció del Pla de Pensions

1.1 Llevat  que  es  disposi  altrament  a  les  condicions 
especials o a les particulars, el Pla de Pensions es 
perfecciona quan es reuneixen acumulativament les 
condicions següents: 

a) La signatura de la pòlissa per les parts. 

b) El pagament de la primera prima. 

1.2 Perfeccionat  el  Pla  de  Pensions  en  els  termes 
anteriors,  els  seus efectes es retrotreuen a la  data 
d’efectivitat indicada a les condicions particulars.

2.- Declaracions

2.1 L'assegurat  ha  de  declarar  a  la  companyia 
asseguradora, en el moment de subscriure la pòlissa 
el seu sexe i edat.

2.2 En el cas que l’edat declarada per l’assegurat no sigui 
la  correcta,  la  companyia  asseguradora  podrà 
resoldre automàticament la pòlissa si l’edat correcta 
de  l’assegurat  ultrapassa  els  límits  d’admissió 
establerts  a  les  condicions  especials.  Si  l’edat 
correcta de l’assegurat no ultrapassa els referits límits 
d’admissió, en el cas que la prima abonada hagi estat 
inferior  a  la  que  hagués  correspost  pagar,  la 
companyia  asseguradora  reduirà  proporcionalment 
les  prestacions  degudes  en  funció  de  l’import 
d’aquella  prima.  Altrament,  en  el  cas  que  la  prima 
abonada  hagi  estat  superior  a  la  que  hagués 
correspost  pagar,  la  companyia  asseguradora 
restituirà, sense interès, l’excés d’aquella prima. 

3.- Prenedor, assegurat i beneficiari

L’assegurat només pot modificar el beneficiari del Pla de 
Pensions per la modalitat de risc per la via de disposicions 
de  darrera  voluntat.  Excepcionalment,  si  la  seva  llei 
personal  així  l’hi  permet,  aquest  podrà  modificar  el 
beneficiari,  per  modificació,  degudament  expressada  i 
signada, de la designació feta a les condicions particulars. 
No tindrà validesa la modificació no comunicada de forma 
fefaent a la companyia. 

4.- Pagament de les primes 

4.1 El prenedor del Pla de Pensions s’obliga a pagar la 
prima, sigui única o periòdica i en aquest darrer cas 
constant  o  creixent,  en  la  forma  pactada  a  les 
condicions particulars i especials.

4.2 La primera prima ha d’ésser abonada pel prenedor el 
dia de la data de perfecció del contracte. Si aquesta 
prima es trobés pendent de pagament a la data de 
defunció de l’assegurat,  la companyia asseguradora 
queda alliberada de les seves obligacions.

4.3 La durada i  condicions de pagament de les primes 
periòdiques  és  la  indicada  a  les  condicions 
particulars.

4.4 El  venciment  de  les  primes  periòdiques  coincideix 
amb el primer dia de cada període.

4.5 El  prenedor  paga  les  primes a  través  d’una  entitat 
bancària,  mitjançant  una  ordre  de  pagament 
domiciliada. 

5.- Drets

5.1 Garantia d'estalvi:  En el  cas que l'assegurat  arribi 
viu  a  la  data  de  venciment  del  Pla  de  Pensions, 
prevista  en  les  condicions  particulars,  percebrà  el 
capital mínim garantit també previst en les condicions 
particulars,  més  la  revalorització  en  funció  de  la 
rendibilitat  neta  garantida  aplicable  tant  a  les 
aportacions com a la provisió matemàtica. 

5.2 Garantia de risc:  En el cas de mort de l'assegurat, 
produïda amb anterioritat a la data de venciment del 
Pla de Pensions prevista a les condicions particulars, 
el  beneficiari  percebrà  l’import  de  la  provisió 
matemàtica  del  dia  de  la  defunció  més  un  5% 
addicional,  aquest import addicional  en cap cas pot 
superar els 600 euros. 

5.3 Garantia complementària:  El prenedor té l’opció de 
contractar complementàriament a aquest Pla de Pensions 
una  garantia  de  vida  i  d’invalidesa,  constituint  la  suma 
assegurada l’import resultant de deduir al capital garantit 
al venciment la provisió matemàtica a la renovació anyal 
de la pòlissa.

En  cas  que  el  prenedor  realitzi  suplements  -  de 
modificació  del  règim  de  les  aportacions  periòdiques, 
aportacions extraordinàries o rescats parcials – el capital 
final esperat i la suma assegurada es calculen novament a 
data d’efecte de dits suplements.
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Aquesta  garantia  de  vida-invalidesa,  es  regirà  per  les 
condicions  contingudes en  l’annex  a  la  present  pòlissa, 
d’assegurança de vida i invalidesa.

5.4  Rescat:  De  conformitat  amb  la  legislació  vigent  el 
prenedor només podrà sol·licitar el rescat, total o parcial 
del Pla de Pensions, si es donen en el mateix algun dels 
següents casos:

a) Situació de desocupació

b) Malaltia greu

c) Trasllat de la residència fiscal 

d) Qualsevol altre supòsit que la legislació en vigor 
habiliti  en  el  moment  en  que  es  pretengui 
exercitar el rescat. 

S’entendrà que concorren aquests supòsits si el prenedor, 
en el moment en què sol·licita el rescat a la Companyia 
asseguradora,  acompleix  les  condicions  previstes  en  la 
legislació vigent per a poder fer efectius els drets derivats 
d’un Pla de Pensions. 

En aquests supòsits excepcionals de rescat no s’aplicarà 
cap penalització. 

No es podrà sol·licitar el rescat parcial per sumes inferiors 
a 300 Euros ni superiors al 95% de la provisió matemàtica 
del Pla de Pensions en el moment en què es sol·licita el 
rescat.  En  el  cas  de  rescat  total,  el  Pla  de  Pensions 
quedarà definitivament resolt.
A l’ import del rescat, calculat segons l’establert a l’apartat 
5.6 d’aquestes condicions particulars, se li deduirà, si és el 
cas,  les  primes  vençudes  i  no  pagades,  els  interessos 
pendents  de  pagament  i  les  prestacions  indegudament 
percebudes.

L’exercici del dret de rescat parcial suposarà l’adequació 
de les garanties, i la reducció de les cobertures inicials a fi 
i efecte d’adaptar-les a la nova situació contractual.

5.5 Mobilització del Pla de Pensions: 

De conformitat amb la legislació vigent, el prenedor, podrà 
mobilitzar  els  seus  drets  acumulats  a  un  altre  Pla  de 
Pensions  o  instrument  que  reuneixi  les  condicions 
establertes per Llei.  La mobilització del Pla de Pensions 
haurà de ser de tota la provisió matemàtica.

En aquest  cas,  la  companyia  asseguradora  aplicarà 
una  penalització del  3 % de la provisió matemàtica 
mobilitzada.

Així mateix, la companyia asseguradora repercutirà al 
prenedor  les  despeses  que  s’ocasionin  per  la 
mobilització del Pla de Pensions a una altra entitat.

Addicionalment, en el cas que el prenedor exerciti el dret 
de mobilització, li seran prèviament deduïdes, si és el cas, 
les  primes  vençudes  i  no  pagades,  els  interessos 
pendents  de  pagament  i  les  prestacions  indegudament 
percebudes.

En el cas de mobilitzacions entre Plans de Pensions de la 
mateixa  Companyia  Asseguradora,  no  s’aplicarà  cap 
penalització. 

La  Companyia  Asseguradora  no  vindrà  obligada  a 
acceptar la mobilització al present Pla de Pensions de la 
provisió matemàtica d’un Pla de Pensions contractat amb 
una altra companyia.

5.6 Valors de rescat o de mobilització: 

a) Valor de rescat total o de mobilització: És l’import mínim 
entre  la  provisió  matemàtica  a  la  data  en  la  què  es 
sol·licita el rescat o la mobilització i el valor de mercat dels 
actius  monetaris i financers vinculats, també a la data en 
què es sol·licita el rescat o la mobilització. L’exercici  del 
rescat  total  o  la  mobilització  de  la  pòlissa,  suposarà  la 
cancel·lació del Pla de Pensions i el retorn de la pòlissa a 
la companyia asseguradora.

b) Valor  de  rescat  parcial:  El  valor  del  rescat  és  una 
proporció sobre el càlcul del valor de rescat total a la data 
en què es sol·licita.

5.7  Suspensió  de  les  aportacions  periòdiques 
pendents fins al venciment: El  prenedor té el dret de 
suspendre temporalment o definitivament les aportacions 
periòdiques en qualsevol moment abans del venciment del 
Pla de Pensions previst en les condicions particulars. Cas 
que sigui exercitat aquest dret pel prenedor, la companyia 
asseguradora  adequarà  les  garanties,  reduint  les 
cobertures  inicials  a  fi  i  efecte  d’adaptar-les  a  la  nova 
situació contractual. 

5.8  Augment  de  les  aportacions  periòdiques:  El 
prenedor té dret a augmentar l’import de les aportacions 
periòdiques,  en qualsevol  moment  abans  del  venciment 
del Pla de Pensions previst en les condicions particulars. 
Per aquest  motiu,  la  companyia  asseguradora adequarà 
les  garanties,  augmentant  les  cobertures  inicials  a  fi  i 
efecte d’adaptar-les a la nova situació contractual.

No obstant,  el  disposat  en el  paràgraf  precedent,  la 
companyia  asseguradora  es  reserva  el  dret  a  no 
admetre augments de les aportacions periòdiques.
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5.9 Reducció de les aportacions periòdiques pendents 
fins al venciment: El prenedor té dret a reduir l’import de 
les aportacions periòdiques, en qualsevol moment abans 
del  venciment  del  Pla  de  Pensions  previst  en  les 
condicions  particulars.  Per  aquest  motiu,  la  companyia 
asseguradora  adequarà  les  garanties,  reduint  les 
cobertures  inicials  a  fi  i  efecte  d’adaptar-les  a  la  nova 
situació contractual.

5.10 En el cas procedir-se al rescat parcial, a la suspensió 
o  reducció  del  Pla  de  Pensions,  la  companyia 
asseguradora  tindrà  en  compte  les  eventuals  primes 
impagades,  interessos  pendents  de  pagament  i  les 
prestacions indegudament percebudes, les quals, si fos el 
cas,  seran  amortitzades  amb  càrrec  a  les  provisions 
matemàtiques  i  aleshores  ho  calcularà  amb  la  resta 
d’aquestes provisions.

5.11 L'exercici dels drets de rescat, reducció o suspensió 
de les aportacions periòdiques suposarà que el beneficiari 
del Pla de Pensions no percebrà el capital mínim garantit 
inicialment  previst  en  les  condicions  particulars. 
Conseqüentment  l'exercici  d'aquests  drets  suposarà  la 
modificació  d'aquest  capital  garantit  i  l'emissió  d'un 
suplement amb les noves prestacions garantides.

6.- Pagament de les prestacions

6.1 L’import de les prestacions és calculat en funció de 
les primes aportades, del sexe i de l’edat actuarial de 
l’assegurat.  A  aquest  efecte,  la  companyia 
asseguradora  aplica  tarifes  i  criteris  tècnics  i 
actuarials basats en taules estadístiques de mortalitat 
de reconeguda vigència.

6.2 Amb caràcter general i sense necessitat de preavisar, 
la  companyia  asseguradora  pot  descomptar  de 
qualsevulla de les prestacions degudes en mèrits del 
contracte,  tota  quantitat  que  tingui  pendent  de 
cobrament.

6.3 Les prestacions derivades d'aquest Pla de Pensions 
són  abonades  per  la  companyia  asseguradora  al 
beneficiari,  mitjançant  abonament al  compte corrent 
de  l’entitat  bancària  indicada  a  les  condicions 
particulars.

6.4 Si es produeix la mort de l'assegurat,  la companyia 
asseguradora ha de pagar al beneficiari la prestació 
contractada,  un  cop  degudament  formulada  la 
declaració  de sinistre  i  aportats  tots  els  documents 
indicats a la clàusula següent.

7.-  Documentació  a  presentar en  cas  de  mort  de 
l'assegurat

En cas de mort de l'assegurat, sense perjudici d’alIò que 
es disposi  a les condicions especials i  a les particulars, 

s’ha  de  lliurar  necessàriament  a  la  companyia 
asseguradora la documentació següent: 

a) La que acrediti la identitat i la condició de beneficiari del 
Pla de Pensions.

b) Certificat literal de defunció de l’assegurat. 

c) Certificat  expedit  pel  Registre  d’actes  d’últimes 
voluntats i  còpia del  darrer  testament de l'assegurat,  de 
l'acta  de  notorietat  o  de  l'aute  judicial  de  declaració 
d’hereus abintestat del mateix.

d) Qualsevol  altre  document  o  mitjà  de  prova  que  la 
companyia  asseguradora  estimi  necessari  per  a  la 
determinació del sinistre o per una altra causa justa.

8.- Termini per al pagament de les prestacions

a) Garantia  de  risc:  La  companyia  asseguradora  ha 
d’abonar  l’import  total  de  la  prestació  assegurada  en  el 
termini  màxim  de  tres  mesos,  des  de  la  data  de  la 
declaració  de  la  mort  de  l’assegurat  a  la  companyia  i 
l’aportació de tota la documentació requerida.

b) Garantia d’estalvi: Arribada la data de venciment del Pla 
de  Pensions  prevista  a  les  condicions  particulars,  el 
prenedor o l’assegurat  si  és diferent,  haurà de sol·licitar 
personalment  el  pagament  de la  prestació  en forma de 
capital o de renda a la companyia asseguradora i aquesta, 
en el cas que el prenedor hagi triat cobrar en forma de 
capital,  abonarà l’import total de la prestació assegurada, 
en el termini màxim de set dies laborables des de la data 
de la sol·licitud.

9.-  Dret  del  beneficiari  en  el  cas  de  demora  de  la 
companyia asseguradora

9.1 El  retard  de  la  companyia  asseguradora  en 
l’abonament  de  les  prestacions  en  els  terminis  que 
estableix  la  clàusula  anterior  produirà  un  interès  de 
demora anual igual a l’interès legal del diner, vigent a 
la  data  en  què  es  té  el  dret  a  la  seva  percepció. 
L’esmentat  interès  es  considera  produït  per  dies, 
sense necessitat de reclamació judicial i es computa:

a) Garantia  de  risc:  des  de  la  data  de  la  mort  de 
l’assegurat,  sempre  que  la  declaració  del  sinistre 
(degudament  documentada,  segons  allò  que  disposa  la 
clàusula  7)  s’hagués efectuat  en el  termini  de vuit  dies 
hàbils des de la seva producció. Si no fos així,  l’interès 
s’entén produït només a partir de la data de la declaració 
de sinistre (des de la recepció i acceptació  per part de la 
companyia asseguradora de tots els documents).

b) Garantia d’estalvi:  des de la  data  en què l’assegurat 
sol·licita el pagament de la prestació d'aquesta garantia, 
una vegada arribada la data de venciment.
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9.2 No escau el pagament d'interessos de demora de la 
companyia asseguradora si el retard del pagament de 
la prestació es fonamenta en una causa justificada o 
en un fet no imputable a la companyia asseguradora. 

10.- Altres obligacions de les parts

10.1-  A  la  signatura  del  contracte  la  companyia 
asseguradora  lliura  la  pòlissa  al  prenedor  i  a 
l’assegurat  si  és diferent,  en la  qual  hi  consten  les 
condicions  generals,  les  especials  i  les  particulars 
pactades i les prestacions assegurades.

10.2-  Qualsevulla  modificació  de  les  condicions 
contractuals  requereix  l’emissió  i  signatura  per  les 
parts d’un document de suplement o bé d’una nova 
pòlissa. Aquesta, a partir de la seva signatura deixarà 
sense efecte l’anterior.

10.3-  En  cas  de  pèrdua  de  la  pòlissa,  la  companyia 
asseguradora (a petició del prenedor o de l’assegurat) 
n’expedeix una còpia. En aquesta petició, que ha de 
ser  formulada  per  escrit,  s’han  de  relatar  les 
circumstàncies de la pèrdua i s’ha d’acreditar que ha 
estat  notificada  als  qui,  en  virtut  de  la  pòlissa,  són 
titulars  d’algun  dret.  Així  mateix,  el  sol·licitant  es 
compromet a retornar-ne l’original, en cas de trobar-lo, 
i  a  indemnitzar  la  companyia  asseguradora  pels 
perjudicis  que  li  hagués  pogut  ocasionar  l’eventual 
reclamació de tercers.

11.- Impostos i recàrrecs

Els impostos, taxes i recàrrecs, presents i futurs, legalment 
repercutibles que fossin exigibles per raó d’aquest Pla de 
Pensions, són a càrrec del prenedor. Els impostos, taxes i 
recàrrecs  que  fossin  aplicables  sobre  les  prestacions, 
d’acord  amb  la  legislació  vigent,  són  a  càrrec  del 
beneficiari.

12.- Comunicacions

12.1El  prenedor,  l’assegurat  i/o  el  beneficiari,  han  de 
trametre les seves comunicacions al domicili social de 
la companyia asseguradora.

12.2La companyia asseguradora ha de trametre les seves 
comunicacions  a  l’adreça  del  prenedor  del   Pla  de 
Pensions,  de  l’assegurat  o  del  beneficiari.  Amb 
caràcter  general,  l’adreça  és  la  que  figura  en  la 
pòlissa, llevat que se n’hagués notificat per escrit una 
altra a la companyia asseguradora. 

13.- Prescripció

Totes  les  accions  derivades  del  present  contracte, 
prescriuen  als  tres  anys  comptats  des  del  dia  en  què 
podien ser exercitades.

14.- Protecció de dades personals

El  prenedor/assegurat  declara  conèixer  que  les  seves 
dades personals contingudes en el present contracte, així 
com  les  que,  durant  la  relació  amb  la  Companyia 
Asseguradora pugui posar a disposició de la companyia 
per  qualsevol  mitjà,  incloses les dades sensibles,  seran 
incorporades  als  fitxers  de  l'empresa  matriu  de  la 
companyia asseguradora.

Els prenedors i assegurats, amb la subscripció del present 
contracte,  autoritzen  expressament  a  a  la  Companyia 
Asseguradora a:

a) Trametre’ls comunicacions per qualsevol  mitjà 
idoni,  inclosos  els  electrònics,  relatives  a  la 
contractació i publicitat, tant dels seus productes i 
serveis, com dels de les societats del grup Crèdit 
Andorrà.

b) Tractar  i  segmentar  aquestes dades,  aplicant 
tècniques estadístiques per a la creació de perfils 
o  selecció  prèvia  de  clients,  eventualment 
interessats en aquests productes i serveis.

De conformitat amb la normativa en vigor en matèria de 
protecció de dades personals, el client té dret a accedir a 
aquests fitxers per a consultar les seves dades, rectificar-
les si fossin errònies o haguessin variat i, sempre que la 
normativa específica d’aplicació al sector assegurador ho 
permeti, a donar-les de baixa. 

15.- Jurisdicció

Per a totes les qüestions que puguin sorgir entre les parts 
relatives a la interpretació, aplicació o execució d’aquest 
contracte,  les  parts  se  sotmeten  a  les  Lleis  i  Tribunals 
andorrans.
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CONDICIONS ESPECIALS 

1.- Durada del contracte

Els efectes del Pla de Pensions s’inicien a les 0 hores del 
dia de la data de perfecció del contracte en el cas de la 
cobertura de risc i a les 0 hores del dia 1 del mes següent 
a  la  data  de  perfecció  del  contracte  en  el  cas  de  la 
cobertura  d’estalvi.  Finalitzen  el  dia  de  la  defunció  de 
l’assegurat, del rescat total o de la resolució del contracte.

2.- Aportacions Extraordinàries

En qualsevol moment, abans del venciment previst en les 
condicions  particulars,  el  prenedor  pot  fer  aportacions 
extraordinàries.  Aquestes  aportacions  es  destinen 
íntegrament  a  incrementar  les  prestacions assegurades, 
els imports de les quals queden recollits en un annex de la 
pòlissa degudament signats per les parts. 

No obstant,  el  disposat  en el  paràgraf  precedent,  la 
companyia  asseguradora  es  reserva  el  dret  a  no 
admetre aportacions extraordinàries.

3.- Manca de pagament de la prima

Si  es  produeix  una  manca  de  pagament  d’una  prima 
periòdica  posterior  a  la  primera,  la  companyia 
asseguradora concedeix un termini de gràcia d’un mes al 
prenedor  per  tal  que  regularitzi  el  pagament.  Un  cop 
esgotat  aquest  termini  de gràcia  si  el  prenedor  no s’ha 
posat al dia del pagament de les primes, les garanties de 
la pòlissa queden reduïdes.

4.- Revalorització

S’estableix  una  rendibilitat  neta  garantida  per  la 
capitalització  de  les  aportacions  i  de  la  provisió 
matemàtica,  des  de  la  seva  data  d’efecte  fins  el  31 de 
desembre de l’any natural en curs.

En  les  renovacions,  a  l’inici  de  l’any  natural,  l’Entitat 
Asseguradora establirà la nova rendibilitat neta garantida 
que regirà el Pla de Pensions de l’1 de gener fins el 31 de 
desembre  de  l’any  natural  en  curs,  aplicable  tant  a  les 
noves  aportacions  com  a  la  provisió  matemàtica 
constituïda.

CONDICIONS ESPECIALS DE LA COBERTURA 
COMPLEMENTARIA DE VIDA I INVALIDESA

1.-Garanties de la cobertura complementària 

 
1.1  Garantia  de  mort.  La  companyia  asseguradora 
s’obliga,  en  les  condicions  pactades  i  mitjançant  el 
cobrament de la prima, a pagar al beneficiari  en cas de 
mort  de  l’assegurat  abans  dels  70  anys  d’edat,  per 
qualsevol causa que no hagi estat expressament exclosa 
en la  pòlissa,  el  capital  assegurat  segons l’establert  en 
aquest condicionat. 

 
1.2  Invalidesa  total  i  permanent.  La  companyia 
asseguradora  s’obliga,  en  les  condicions  pactades  i 
mitjançant el cobrament de la prima, a pagar al beneficiari 
en cas d’invalidesa total i permanent de l’assegurat abans 
dels 65 anys d’edat, per qualsevol causa que no hagi estat 
expressament exclosa en la pòlissa, el capital assegurat 
segons l’establert en aquest condicionat. 

2.-Capital assegurat

És l’import resultant de deduir al capital mínim garantit a 
la  data  de  venciment  que  figura  en  les  condicions 
particulars la provisió matemàtica a la renovació anyal de 
la pòlissa.

La  companyia  asseguradora  resta  facultada  per  a 
realitzar,  en  qualsevol  moment,  una  actualització  del 
capital assegurat, en tot cas, dins els primers 30 dies a la 
renovació  anyal  del  contracte.  Això  s’entén  sense 
perjudici  de  les  actualitzacions  que,  de  mutu  acord, 
convinguin en realitzar les parts. Les primes posteriors a 
cada  actualització  s’adaptaran  en  funció  del  capital 
assegurat que resulti de la mateixa. 

3.- Règim d’exclusió de les garanties

Amb caràcter general, queda ben entès que els riscs de defunció i 
d'invalidesa total i permanent tenen caràcter excloent entre ells. 
És a dir, que la companyia asseguradora abonarà únicament les 
prestacions derivades del risc que succeeixi en primer lloc i, a 
partir d’aquell moment, quedarà extingida la pòlissa.

4.- Entrada en vigor i extinció de la cobertura

4.1  La cobertura inicia els seus efectes a la data en què 
es carregui la primera prima, i quedarà extingida el dia en 
què  expira  el  termini  de  cobertura  general  per  al 
pagament de la darrera de les primes. En tot cas, aquesta 
cobertura  quedarà  extingida  en  finalitzar  el  període  de 
diferiment  del  Pla  de  Pensions,  i  s’  iniciï,  per  tant,  el 
període  de  meritació,  d’acord  amb  el  previst  en  la 
corresponent pòlissa. 
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4.2 Així  mateix,  la  cobertura  quedarà  extingida  en 
qualsevol dels supòsits següents:

•         Per  mort  o  invalidesa  total  i  permanent  de 
l’assegurat durant el període de diferiment del Pla de 
Pensions,  sense  perjudici  del  dret  a  percebre  la 
indemnització per part del beneficiaris.

•         Per raó d’impagament de qualsevol de les primes.

•         Per renúncia del prenedor, notificada fefaentment a 
la  companyia  asseguradora  amb  una  antelació 
mínima d’un mes abans del següent venciment de la 
prima.

•         Pel cas, d’extinció, per qualsevol causa que sigui, 
del  Pla  de  Pensions  a  qual  s’annexa  aquesta 
cobertura.

En  qualsevol  dels  mencionats  casos  d’extinció 
d’aquesta cobertura, no es tindrà cap dret a restitució 
total ni parcial de les primes satisfetes.

5.- Exclusions

 
Es  perdrà  el  dret  a  percebre  la  prestació  d’aquesta 
cobertura complementària en els següents supòsits:

 Quan  l’origen  del  sinistre  estigui  directament  o 
indirectament  relacionat  amb  un  accident  o 
malaltia produït amb anterioritat a la data d’efecte 
del contracte. 

 Quan el  beneficiari  causi  dolosament la  mort  de 
l’assegurat. 

 Quan la present pòlissa, la declaració de salut, o 
la  documentació  complementària  requerida, 
continguin falsedats o inexactituds  que poguessin 
haver afectat l’avaluació del risc per la companyia 
asseguradora. 

 El suïcidi  de l’assegurat durant el  primer any de 
vigència del contracte. S’entén per suïcidi la mort 
de  l’assegurat  causada  per  ell  mateix  de  forma 
conscient i voluntària. 

 Si el sinistre és conseqüència directa o indirecta 
de  la  reacció  o  radiació  nuclear  o  contaminació 
radioactiva. 
§  Si per la seva gravetat o magnitud, la causa del 
sinistre és qualificada per les autoritats governamentals 
de catàstrofe o calamitat nacional.

 Si  el  sinistre  és  produït  per  un  conflicte  armat, 
encara  que  no  hagi  estat  precedit  per  una 
declaració oficial de guerra. 

 Si el sinistre es produeix quan l’assegurat era el 
conductor  del  vehicle  sense  que  disposés  del 
permís legal per conduir-lo. 

 Si  el  sinistre  és  conseqüència  d’un  acte 
d’imprudència o negligència de l’assegurat, hagi o 
no  estat  declarat  judicialment,  o  pel  fet  de  la 
participació de l’assegurat en actes delictius, duels 
o baralles, llevat que, en aquest últim cas, hagués 
actuat  en  legítima  defensa  i  així  hagi  estat 
judicialment declarat. 

 L’embriaguesa o ús de drogues il·lícites o lícites 
sense prescripció mèdica, per part de l’assegurat. 
S'entendrà  que  l'assegurat  està  en  estat 
d’embriaguesa  quan  aquest  presenti  una  taxa 
d’alcohol a la sang igual o superior a la prevista 
per la legislació administrativa a Andorra. 

 Si  el  sinistre  ocorre  com a  conseqüència  de  la 
pràctica  professional  d’un  esport  per  part  de 
l’assegurat. 

 Si el sinistre es produeix com a conseqüència de 
la  pràctica  per  part  de  l'assegurat  d’activitats  o 
esports considerats de risc. Tenen la consideració 
d’esport de risc amb, caràcter enunciatiu però no 
limitatiu  els  següents:  esports  aeris 
(paracaigudisme,  ascensions  en  globus 
aerostàtics, vols en ala delta, parapent, navegació 
amb ultralleugers, planadors o avionetes), esports 
d’aventura  (  esquí  fora  pistes  o  fora  de  les 
intal·lacions o horaris fixats per l’estació per a la 
seva  pràctica,  alpinisme,  escalada,  salt  de pont, 
espeleologia,  rafting,  barranquisme),  immersió 
subaquàtica a més de 30 metres de profunditat, 
així  com  qualsevol  altre  esport  que  pugui 
considerar-se  de  risc  similar  als  anteriors.  La 
participació  de  l'assegurat,  inclosos  els 
entrenaments,  en  competicions  amb  vehicles 
terrestres, embarcacions o aeronaus de motor, ja 
sigui  en  qualitat  de  pilot,  de  copilot,  o  de 
passatger. 

L’aportació per part de qualsevol assegurat o beneficiari 
de documents falsos o alterats provocarà la pèrdua del 
dret a indemnització

6.- Pagament de les prestacions

Si  es  produeix  el  risc  que  és  objecte  de  cobertura,  la 
companyia  asseguradora  ha  de  pagar  al  beneficiari  la 
prestació contractada, una volta degudament formulada la 
declaració de sinistre i aportats tots els documents indicats 
a la clàusula següent. 

 
7.- Documentació a presentar en cas de sinistre
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7.1 En cas de sinistre, sense perjudici d’allò que es disposi 
a les condicions especials i a les particulars, s’ha de lliurar 
necessàriament  a  la  companyia  asseguradora  la 
documentació següent:

7.2 Si es produeix la mort de l’assegurat:

 La  que  acrediti  la  identitat  i  la  condició  de 
beneficiari de l’assegurança. 

 Certificat literal de defunció de l’assegurat. 

 Certificats  mèdics,  l’historial  clínic  o  l’informe 
d’assistència, que acreditin les causes de la mort, 
la  data  en  què  s’ha  produït  l’accident  o  s’ha 
pronosticat  la  malaltia  causant  del  sinistre, 
l’evolució  d’aquesta  i  els  eventuals  antecedents 
mèdics. 

 Testimoniatge, si fos el cas, de les actuacions o 
diligències  judicials,  o  bé  documents  que  les 
acreditin i l'informe de l’autòpsia expedit pel metge 
forense. 

 Certificat  expedit  pel  Registre  d'Actes  d'Últimes 
Voluntats i còpia del darrer testament, de l’acta de 
notorietat  o  de  l’aute  judicial  de  declaració 
d'hereus abintestat de l’assegurat. 

 Qualsevol altre document o mitjà de prova que la 
companyia asseguradora estimi necessari per a la 
determinació  del  fet  del  sinistre  o  per  una  altra 
causa justa. 

7.3  Si  es  produeix  una  invalidesa  total  i  permanent  de 
l’assegurat:

a) Per a persones assegurades per la CASS:

 La que acrediti la identitat i, si escau, la condició 
de beneficiari de l’assegurança. 

 Partida de naixement de l’assegurat. 

 El  document  acreditatiu  per  part  de  la  Caixa 
Andorrana  de  Seguretat  Social  (CASS) del  grau 
d’invalidesa. 

 Qualsevol altre document o mitjà de prova que la 
companyia asseguradora estimi necessari per a la 
determinació  del  sinistre  o  per  una  altra  causa 
justa. 

 
b) Per a persones no assegurades per la CASS:

 La que acrediti la identitat i, si escau, la condició 
de beneficiari de l’assegurança. 

 Partida de naixement de l’assegurat. 

 Certificats  mèdics,  l’historial  clínic  o  l’informe 
d’assistència, que acreditin les causes del sinistre, 

la  data  en  què  s’ha  produït  l’accident  o  s’ha 
pronosticat  la  malaltia  causant  del  sinistre, 
l’evolució  d’aquesta  i  els  eventuals  antecedents 
mèdics. 

 Qualsevol altre document o mitjà de prova que la 
companyia asseguradora estimi necessari per a la 
determinació  del  sinistre  o  per  una  altra  causa 
justa. 

 
8.- Termini per al pagament de la prestació

La companyia  asseguradora  abonarà  la  prestació  en  el 
termini màxim de 15 dies, des de la data en què havent 
obtingut tota la documentació sol·licitada, hagin  finalitzat 
totes les verificacions i  peritatges necessaris per establir 
l’existència i les causes del sinistre.

 
9.- Comprovació de la invalidesa total i permanent

9.1.- Per a persones assegurades  per la CASS

La companyia asseguradora, atorgarà la invalidesa total i 
permanent sempre que aquesta li hagi estat reconeguda 
prèviament per la CASS.

Des de l’1 de novembre de 2009,  la categoria A grup 3 i la 
categoria B són les que corresponen a invalidesa total i 
permanent.  En les modificacions futures de la llei  de la 
CASS,  ho  seran  aquelles  categories  que  siguin 
equivalents a les anteriors.

9.2.- Per a persones no assegurades per la CASS

•         El servei mèdic de la companyia asseguradora, 
verificarà  la  documentació  aportada  i  comprovarà 
l’estat  d'invalidesa  total  i  permanent  de  l’assegurat, 
d'acord amb les definicions d'aquest contracte.

•         Si  entre  la  companyia  asseguradora  i  el 
prenedor (o, si és el cas, l’assegurat) no hi ha acord 
respecte al caràcter total i permanent de la invalidesa 
de l’assegurat, ambdues parts es sotmetran i, a aquest 
efecte, ho hauran d’acceptar per escrit, al dictamen de 
dos pèrits mèdics designats, un per cada part.

•         Si una de les parts no hagués designat el seu 
perit mèdic, ho haurà de fer dins els vuit dies següents 
a la data en què així li ho requereixi per escrit la part 
que ja hagi fet la designació. Transcorregut l'esmentat 
termini  sense  que  s'hagi  procedit  a  la  designació 
requerida, s’entén que aquella part hi renuncia i que 
accepta i se sotmet al dictamen del pèrit designat per 
l’altra part.

•         Si els pèrits mèdics estableixen el seu dictamen 
en comú, ho faran en una acta conjunta, en la qual 
hauran  d’especificar  les  causes  del  sinistre  i  el 
caràcter  total  i  permanent,  o  no,  de  la  invalidesa, 
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sempre  d'acord  amb  les  definicions  i  estipulacions 
d'aquest contracte.

•         Si  els  pèrits  mèdics  estableixen  dictàmens 
separats i  diferents, ambdues parts, de comú acord, 
hauran de designar un tercer pèrit.  Si  no hi  hagués 
acord, a instàncies de la part més diligent i per acte de 
jurisdicció voluntària, es demanarà al Batlle que vulgui 
fer la designació.

•         El dictamen d’aquest tercer pèrit serà vinculant 
per a les parts, una volta els hagi estat degudament 
notificat, llevat que, per una part o l’altra, fos impugnat 
judicialment dins el termini de trenta dies comptats des 
de la data de la notificació fefaent.

•         Cada part  haurà de  satisfer  els  honoraris  del 
pèrit mèdic que hagi designat. Els honoraris del tercer 
pèrit,  si  fos  el  cas,  i  altres  despeses  derivades 
d’aquesta eventual intervenció pericial, seran a càrrec 
del  prenedor  o  de  l’assegurat  i  de  la  companyia 
asseguradora,  a  parts  iguals.  No  obstant  això,  si 
aquest tercer peritatge hagués estat necessari perquè 
una  de  les  parts  hagués  mantingut  una  pretensió 
manifestament  infundada,  serà  únicament  aquesta 
part qui es farà càrrec de les despeses generades

 
10.-  Dret  del  beneficiari  en  el  cas  de  demora  de  la 
companyia asseguradora

 

10.1  El  retard  de  la  companyia  asseguradora  en 
l’abonament de la prestació en els terminis que estableix 
la  clàusula  8  d¡aquest  annex,  produeix  un  interès  de 
demora anual igual a l'interès legal del diner, vigent a la 
data  de  l’acord  o  resolució  de  peritatge  definitius. 
L'esmentat  interès es  considera produït  per  dies,  sense 
necessitat de reclamació judicial i  es computa des de la 
data  del  sinistre,  sempre  que  la  declaració  del  sinistre 
(degudament  documentada,  segons  allò  que  disposa  la 
clàusula  6)  s’hagués efectuat  en el  termini  de vuit  dies 
hàbils des de la seva producció. Si no fos així,  l’interès 
s’entén produït només a partir de la data de la declaració 
de sinistre.

 
10.2 No escau el pagament dels interessos per demora de 
la companyia asseguradora si el retard del pagament de la 
prestació es fonamenta en una causa justificada o en un 
fet no imputable a la companyia asseguradora.

 

 11.- Impostos 

Els  impostos  i  recàrrecs,  presents  i  futurs,  legalment 
repercutibles  que  fossin  exigibles  per  raó  d’aquesta 
assegurança,  són a càrrec del  prenedor.  Els impostos i 
recàrrecs  que  fossin  aplicables  sobre  les  prestacions, 
d’acord  amb  la  legislació  vigent,  són  a  càrrec  del 
beneficiari.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Els sotasignats accepten expressament totes i cadascuna de les clàusules de les presents Condicions Generals i Especials, 
el contingut de les quals declaren haver llegit i entès i en prova de conformitat les signen.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La companyia asseguradora, El prenedor, L’assegurat,
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