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VIATGES ESCOLARS 2016
IES PAU VILA (SABADELL, BARCELONA)

ASSEGURANÇA PER A GRUPS D'ESTUDIANTS EN VIATGE D'ESTUDIS
Extracte de cobertures
Assistència mèdica i sanitària (despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques i d'hospitalització)
600,00 €
3.600,00 €
il·limitat

A Espanya
A Europa
Repatriació o transport sanitari de l'assegurat mort, ferit o malalt
Desplaçament immediat d'un familiar en cas d'hospitalització de l'assegurat si la estància hospitalària prevista
és de més de 24 hores
Despeses d'estada del familiar desplaçat

bitllet d'anada i tornada
des del seu domicili
600 €
(60 €/dia x 10 dies)
il·limitat

Repatriació o transport de l'Assegurat mort
Enviament d'un substitut del professor, monitor o guia repatriat

bitllet de transport fins al
lloc on sigui el grup

Tornada anticipada per la mort o hospitalització d'un familiar.

il·limitat
250,00 €

Robatori i danys materials a l'equipatge
Demora d'entrega de l'equipatge de 6 hores. Per a articles de 1ª necessitat.

50,00 €

Despeses odontològiques d'urgència a l'estranger.

60,00 €

Despeses de prolongació d'estància en un hotel per causes mèdiques.
Recerca i transport d'equipatges i efectes personals, transmissió de missatges urgents i despeses de gestió
per pèrdua de documentació.

600 €
(60 €/dia x 10 dies)
120,00 €

Responsabilitat civil privada durant el viatge (alumnes).

60.000,00 €

Responsabilitat civil privada i professional dels professors

60.000,00 €

Exclusions de l'assegurança:
Successos produïts per causes de força major (guerres, manifestacions, sabotatges, etc), per radiacions o radioactivitat, per la
intencionalitat de l'assegurat, per problemes crònics previs a l'inici del viatge, per la pràctica o competició esportiva o apostes, per la
ingestió de drogues o medicaments sense recepta mèdica, per parts o embarassos, per qualsevol tipus de malaltia mental i suicidis.
També estan exclosos els rescats al mar, la muntanya o desert, les despeses de pròtesis, peces dentals, ulleres i lentilles i les despeses
farmacèutiques inferiors a 10€.
Queden expressament excloses les repatriacions que s'hagin de realitzar com conseqüència dels accidents produïts per la pràctica de
l'esquí i els esports denominats d'aventura.

Notes:
 Perquè sigui efectiva aquesta assegurança de grup han de subscriure-la i comprar-la tots els participants.
 Les assegurances no donen cap tipus de gratuïtats per a professors o acompanyants.
 Aquesta assegurança està inclosa a tots els programes de DENATRAVEL. Consulteu els preus de descompte de la mateixa per als
grups que no la desitgin.
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ASSEGURANÇA D'ANUL:LACIÓ DE VIATGE
Ampliació de la Pòlissa General de Viatges d'Estudiants.
La casa asseguradora reemborsarà a cada persona fins al límit cobert de les despeses per anul·lació de viatge que li siguin aplicats per
aplicació de les condicions generals de venta de l'Agència sempre i quan anul·li abans de l'inici del viatge i per una de les causes
següents sobrevingudes després de la subscripció de l'assegurança que són:
Defunció o hospitalització com a mínim d'una nit de: assegurat, cònjuge, pares, fills, avis, sogres, germans,
gendres, nores i cunyats.
Accident corporal de l'assegurat: dany corporal no intencionat per part de la víctima provinent de l'acció
sobtada d'una causa externa i que a judici d'un professional mèdic impossibiliti la iniciació del viatge a la
data prevista o comporti risc de mort.
Malaltia greu de l'assegurat: alteració de la salut que impliqui hospitalització o necessitat de restar al llit i
que, segons Judici d'un professional mèdic, impossibiliti la iniciació del viatge de l 'Assegurat a la data
prevista.
Esdeveniment d'un assumpte greu que afecti a la propietat de l'assegurat i faci indispensable la seva
presència a la residència principal o al local professional o de negocis.
Acomiadament laboral de l'assegurat. En cap cas entrarà en vigor aquesta garantia per acabament del
contracte laboral, renúncia voluntària o per la no superació del període de prova. En tot cas, l'assegurança
haurà d'haver-se subscrit abans de la comunica
Incorporació de l'assegurat a un nou lloc de treball, a una empresa diferent amb contracte laboral superior a
un any, sempre que la incorporació es produeixi amb posterioritat a la inscripció del viatge, i per tant a la
subscripció de l'assegurança.
Convocatòria de l'Assegurat com part o testimoni d'un tribunal judicial o laboral.

Preu de la prima fins a 500€ de cobertura: 1,2 €/persona/estada.
Preu de la prima fins a 800€ de cobertura: 8,5 €/persona/estada.

