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Estan exclosos de la cobertura d'aquesta pòlissa: 
 

a) Les conseqüències o seqüeles d'accidents esdevinguts amb anterioritat a 
l'entrada en vigor d'aquesta assegurança, encara que es manifesten durant 
seua la vigència. 

 
b) La participació en competicions o torneigs organitzats per federacions 

esportives i organismes similars, com també la pràctica d'esports o activitats 
notòriament perilloses, i especialment les següents: automobilisme, 
motociclisme, submarinisme, navegació d'altura (en embarcacions no 
destinades al transport públic de passatgers), escalada, espeleologia, boxa, 
paracaigudisme, aerostació, vol lliure i vol sense motor. 

 

c) La utilització, com a passatger o tripulant, d'helicòpters i mitjans de navegació 
aèria no autoritzats per al transport públic de viatgers. 

 

d) Estirades, trencaments o esquinçaments musculars, lumbàlgies i hèrnies de 
qualsevol naturalesa. 

 

e) Participació activa de l'assegurat en actes delictius o en apostes, 
desafiaments o baralles, llevat dels casos de legítima defensa o estat de 
necessitat. 

 

f) Accidents sofrits per estar embriagat o sota l'efecte de drogues, tòxics o 
estupefaents, sempre que qualsevol d'aquestes circumstàncies haja estat 
causa determinant de l'accident. Es considerarà que hi ha embriaguesa quan 
el grau d'alcohol en la sang siga superior a 0,80 grams per 1.000 centímetres 
cúbics. 
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g) Les lesions que siguen conseqüència d'intervencions quirúrgiques o 
tractaments mèdics no motivats per un accident cobert per la pòlissa; també 
les malalties de qualsevol naturalesa (fins i tot les d'origen infecciós), infarts, 
episodis cardiovasculars, atacs de epilèpsia i pèrdua de les facultats mentals, 
tret que siguen ocasionades per un accident. 

 

h) Els sinistres la cobertura dels quals correspon al Consorci de Compensació 
d'Assegurances, tot i que aquest no admeta l'efectivitat del dret de l'assegurat 
per incompliment d'alguna de les disposicions legals que regulen la seua 
cobertura, o per haver sobrevingut el sinistre dins del període de carència que 
regeix per a aquest organisme. 

 

i) Esdeveniments extraordinaris, entenent com a tals: 
 

a. Els següents fenòmens de la natura: terratrèmols i sismes submarins, 
inundacions extraordinàries, erupcions volcàniques, tempesta ciclònica 
atípica i caiguda de cossos siderals i aeròlits. 

 
b. Els ocasionats violentament com a conseqüència de terrorisme, rebel·lió, 

sedició, motí o tumult popular. 
 

c. Fets o actuacions de les forces armades o de les forces i cossos de 
seguretat en temps de pau. 

 


