
Aquesta assegurança està especialment creada per a autònoms, així com per a altres professionals per compte 
d’altri, que necessiten ingressos complementaris als de la Seguretat Social per resultar aquests insuficients 
durant els períodes de baixa laboral total i transitòria, a conseqüència de malaltia o accident.

L’Assegurança d’accidents individual és una bona alternativa sobre altres assegurances personals, o un complement 
molt necessari de les mateixes, de contractació totalment flexible.

Entre diverses contingències a assegurar, tu o la teva família percebreu un capital en cas d’accident que derivi 
en una invalidesa permanent, invalidesa professional, defunció, doble indemnització per accident de circulació, 
assistència sanitària, incapacitat temporal diària, retirada de carnet, etc.

L’Assegurança d’accidents individual et protegirà 
en cas de baixa laboral, amb una indemnització 
segons un barem de dies de baixa que consta en 
l’assegurança. És a dir, en cas de sofrir una lesió 
o afecció que t’impedeixi temporalment realitzar 
la teva tasca professional, excepte certes lesions 
de caràcter lleu amb “0 dies d’indemnització”, po-
dràs saber quina quantitat percebràs en funció 
del subsidi o dieta  diària contractada (15€, 30€, 
60€, etc.), pel núm. de dies del barem. I tot això, 
amb l’avantatge d’una ràpida tramitació i indem-
nització, sense esperar l’alta mèdica.

Pots complementar la indemnització de l’Assegurança de baixa diària amb la garantia de “Dieta 
diària per hospitalització”, per als dies que estiguis hospitalitzat a causa de malaltia o accident.

Opcionalment, pots contractar la garantia de 
barem de dies amb ampliació, que et permetrà, 
en determinats supòsits, tenir una compensa-
ció econòmica si el període d’incapacitat tem-
poral excedeix el temps fixat en el barem de la 
pòlissa, percebent per aquesta ampliació el 50% 
de la dieta diària. Igualment, per a patologies 
amb “0 dies d’indemnització”, et beneficiaràs 
de la cobertura si el període de baixa mèdica és 
almenys de 5 dies consecutius, també indem-
nitzant el 50% de la dieta contractada.

ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS INDIVIDUAL BAIXA DIÀRIA

Per què no em truques
o et passes per la meva oficina i en parlem?

Sense cap compromís
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