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REGULARITZACIÓ ALTES I BAIXES PÒLISSA MAPFRE IT'S 2015 
 

En referència a la pòlissa (Mapfre) contractada pel CAT sobre la cobertura de les IT’s (baixes no laborals 
2015) us informem que, tal i com avançàvem el passat 19 de desembre, un cop rebudes les comunicacions 
pertinents que demanàvem, procedirem a regularitzar-la donant de baixa de la pòlissa a tots aquells afiliats 
que així ens ho heu fet saber i, alhora, a tota la resta que no tenint contractada la pòlissa IT’s de l’any 
anterior (2014 amb Catalana Occidente) no ens heu sol·licitat expressament la voluntat d’adherir-vos. 
 

Des del CAT -per a tots els que ens heu demanat aquesta cobertura- us passarem la quota del rebut 
corresponent a finals d’aquest mes de gener. Per la resta, us recordem que la podreu contactar (el preu de 
la quota anual serà, independentment de la data de contractació, el mateix durant tot l’any 2015) en 
qualsevol moment comunicant-ho al sindicat pels nostres canals habituals mitjançant aquesta sol·licitud. 
 

Per qualsevol dubte, contacteu amb nosaltres: telf.934850350 o bé cat@elsindi.cat  
................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

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 
Dies màxim 

indemnització 
Indemnització del dia 

1 al 3 inclòs 
Indemnització del dia 4 

al 20 inclòs 
Quota anual 

1 30 42€ 21€ 43€ 

 

Període màxim de dies d’indemnització any: 60 dies  
 

Opció 
Dies màxim 

indemnització 
Indemnització del dia 

1 al 3 inclòs 
Indemnització del dia 4 

al 20 inclòs 
Quota anual 

2 60 42€ 21€ 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 23 de gener de 2015  

http://www.elsindi.cat/pdf/fundacat/comunicatMapfre.pdf
http://www.elsindi.cat/pdf/fundacat/altaMapfre.pdf
mailto:cat@elsindi.cat

