NOVA PÒLISSA 2015 IT'S NO LABORALS
US RECORDEM que a partir del 01/01/2015 -amb la finalitat de què ningú es quedi al descobert- TOTS els
afiliats del CAT (tant els que teniu la pòlissa 2014 de Catalana Occ. com els que no teniu cap cobertura
contractada) estareu coberts mitjançant l’opció 1 de la pòlissa Mapfre contractada pel CAT. En
conseqüència, i per tal d’agilitzar les tasques administratives, us demanem SIUSPLAU, que els que NO
VOLGUEU que el CAT us cobreixi amb aquesta pòlissa, ens ho comuniqueu abans del 15 de gener de 2015
per tal de què no us facturem el rebut corresponent. Tanmateix, des del CAT -abans de passar cap càrrec
improcedent- contactarem personalment amb tots els afiliats per tal d’assegurar-nos del vostre parer al
respecte.
Cobertura: Incapacitat Temporal per malaltia i accident no laboral, dies de l’1 al 20 inclosos
Període màxim de dies d’indemnització any: 30 dies
Opció
1

Dies màxim
indemnització
30

Indemnització del
dia 1 al 3 inclòs
42€

Indemnització del dia
4 al 20 inclòs
21€

Quota anual
43€

Període màxim de dies d’indemnització any: 60 dies (aquesta opció resta encara oberta a possibles
millores)
Opció
2

Dies màxim
indemnització
60

Indemnització del
dia 1 al 3 inclòs
42€

Indemnització del dia
4 al 20 inclòs
21€

Quota anual
69€

CONDICIONS I AVANTATGES DE LA PÒLISSA:
-- Sense períodes de carència -- Es cobreix el dia de l’alta --- S’assumeixen les preexistències ---------------- Es cobreixen les malalties neurològiques -- Es cobreixen les àlgies -- Acord i vigència bianual de la pòlissa-- Límit de 30 dies d'indemnització en sinistres per afiliat/any, sense límit de sinistres (60 dies l’opció 2) --Es fa constar que, exclusivament, tenen cobertura les malalties comunes i els accidents no laborals
quedant, per tant, exclosos de les cobertures de la pòlissa, les malalties professionals i els accidents de
treball així com qualsevol contingència coberta al 100% per part de la Administració.
No seran indemnitzables:
 Els processos de baixa produïts per malaltia professional i/o accident laboral, així com
qualsevol lesió o seqüela a conseqüència d’aquestes.
 Les baixes produïdes per processos i tractaments psicològics o psiquiàtrics
 Les baixes produïdes per acte de servei, per hospitalització per qualsevol causa i per
intervencions quirúrgiques, requereixi o no hospitalització.
Barcelona a 19 de desembre de 2014
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