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Cobreix els accidents ocorreguts 
en qualsevol lloc del món, durant 

les 24 hores de tots el dies del 
curs acadèmic. 

 

Si tens un accident que 
t’impedisca assistir a classe, 

t’ajudarem a pagar les classes 
particulars que necessites per a 

mantenir-te al dia. 

 

T’ajudarem en la recuperació de 
l’import de la matrícula si 

l’accident t’obliga a perdre el curs. 
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PERMANENTEMENT AL SEU SERVEI 

 

Per a qualsevol aclaraciò, per 

favor, contacte en el següent 

telèfon/ correu: 

Telf.965 14 00 00 / 

sonia.escribano@willlistowers

watson.com 

 

 

CONDICIONS DE L’ASSEGURANÇA 

D’ACCIDENTS PER A UNIVERSITARIS  

ASSEGURATS: Els alumnes matriculats durant el curs acadèmic 

2019-2020 a la Universitat d'Alacant i que acrediten haver fet efectiu 

l'import de l'assegurança. 

GARANTIES I DURADA DE L'ASSEGURANÇA: L'assegurança 

cobreix qualsevol accident ocorregut en horari lectiu / no lectiu, les 24 

hores del dia i en qualsevol lloc del món, durant el curs acadèmic 

2019-2020 (exclosos els accidents derivats d'activitats professionals 

no relacionades amb els estudis cursats). 

COBERTURES I CAPITALS ASSEGURATS 

• Defunció per accident            7.515,00 € 

• Invalidesa permanent per accident                                7.515,00 € 

(segons barem) 

• Incapacitat professional absoluta per accident              7.515,00 € 

• Despeses sanitàries per accident                                  3.000,00 €   

(o ilimitats en MAPFRE UNIVERSITAT 10) 

• Despeses de personal docent, fins un  

maxim de tres mesos                                                   1.805,00 € 

• Reemborsament de matrícula per perduda 

 de classe durant tres mesos a causa d'un 

accident                                                                        1.805,00 € 

• Defunció del pare o de la mare per 

 accident ocorregut en qualsevol mitjà de  

transport                                                                       3.005,00 € 

• Defunció dels pares en el mateix 

 accident ocorregut en qualsevol mitjà 

de transport                                                                  6.010,00 € 

• Assistència psicològica          Inclosa 

ACTUACIÓ EN CAS DE SINISTRE: Dirigir-se al telèfon 918 365 365, 

on serà atès les 24 hores del dia 

LA TEUA TRANQUIL·LITAT TOT L'ANY PER 5 € 

(MODALITAT MAPFRE UNIVERSITAT) O PER 8 € 

(MODALITAT MAPFRE UNIVERSITAT 10) 

Totes les cobertures seran regulades per les condicions generals i 

particulars de la pòlissa. 
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