Pòlissa d’Accidents Col·lectiu
Prenedor: AMPA ELS GANXETS C.I.F.: G43918440
Pòlissa núm 036662544
Durada: del 06/03/2015 al 30/08/2015
Asseguradora: Allianz, Compañía de Seguros y Reasaeguros S.A.
Descripció del grup: Alumnes Escola Els Ganxets de Reus, associats a l’AMPA Els Ganxets
Nombre d’assegurats: 237

Garanties contractades

Es garanteixen els accidents que puguin sobrevenir als alumnes del Centre Docent, inscrits als
llibres oficials de matrícula del Centre i associats al AMPA, única i exclusivament durant el
període lectiu. Dins aquest període es cobreixen:
- Les hores de classe, jocs, gimnàstica, hores extraordinàries d’estudi, exàmens i qualsevol
acte propi de l’activitat escolar.
- Trajecte d’anada i tornada a l’escola.
- Activitats extraescolars organitzades per l’Escola i l’AMPA.
- Excursions dins del territori nacional, amb durada inferior a 10 dies.

Les garanties contractades son:

Garantia
Assistència sanitària il·limitada en Quadre Mèdic
(veure indicacions en cas de sinistre)
Material de pròtesis, ulleres, aparells acústics, ortopèdia,
associats a un accident que hagi causat assistència mèdica
Operacions de salvament, recerca i transport de
l’accidentat
Mort per accident
(inclou infart de miocardi i agressió)
Incapacitat permanent per accident
(segons barem)

Suma
Assegurada
Inclosa
1.200€
1.200€
3.000€
6.000€

Com actuar en cas d’accident per sol·licitar assistència mèdica

Tret d’urgència vital, en cas d’accident cobert per la pòlissa, s’haurà de contactar amb Allianz al
següent número:

902 102 687
S’haurà de facilitar:
- Dades personals de l’accidentat i tipologia de les lesions
- Dades del col·lectiu (AMPA Els Ganxets) i número de pòlissa (és el núm. 036662544)
- Data, lloc i descripció de l’accident
La companyia indicarà el centre més adequat al que s’ha de dirigir l’accidentat per ser atès de
les lesions patides.
A títol informatiu, es pot consultar quadre mèdic a www.allianz.es.

Per qualsevol altra cobertura, s’ha de contactar amb el mediador:
Raquel Ferrer Arizón
977 33 02 81 / 617 512 093
seguro.ferrer@gmail.com

