NOVA ASSEGURANÇA ILT'S 2018
COBERTURES
.- Incapacitat temporal per malaltia o accident no laboral: dia 1 al 20 inclòs
.- Límit dies indemnitzables: 30 dies sense límit de sinistres
.- Indemnitzacions: Del dia 1 al 3: 38 euros
Del dia 4 al 20: 19 euros
Per cobrar des del 1r dia cal estar un mínim de 4 dies de baixa!! És a dir, les baixes de
3 dies o menys no s'indemnitzen !!!

.- Les àlgies queden cobertes sempre que hi hagi un diagnòstic mèdic en el que
s'indiqui que és un procés agut y no crònic
.- S'exclouen, entre altres, les baixes conseqüència de malalties, dolències i tractaments
d'origen psicològic o psiquiàtric incloent qualsevol tipus d'ansietat o depressió
Cobertures i exclusions sotmeses a les condicions particulars i generals de la pòlissa. Per consulta contacteu amb el CAT

IMPORTANT: En cas de baixa cal fer la comunicació a l'asseguradora
comptar des de la data de la baixa

en el termini màx. de 10 dies a

Altres cobertures incloses:
.- Mort per accident no laboral: ................................... 6000 euros
.- Invalidesa permanent per accident no laboral: ..... 6000 euros
.- Despeses sepeli: ....................................................... 3500 euros
PRIMA ANUAL: 72 euros
Els assegurats que perdin la condició d'afiliats al CAT abans del venciment de la pòlissa (31 de
desembre de 2018) seran donats de baixa d'aquesta, sense dret a retorn de la prima no
consumida

Els afiliats/ades que durant el 2017 heu estat assegurats amb la pòlissa de
PREVISORA AGRO-INDUSTRIAL passeu a estar coberts a partir de l’1 DE GENER
DE 2018 per la nova pòlissa. En el cas de què NO vulgueu la cobertura feu-nos-ho
saber quan abans millor per tal de no passar-vos el cobrament!!.
Per noves altes d'afiliats a l'assegurança POSEU-VOS EN CONTACTE amb el CAT
(cat@elsindi.cat o bé 934850350) o amb els delegats territorials. Les altes es
faran efectives el dia 1 de cada mes i caldrà haver fet l'ingrés dels 72 euros al compte del
CAT abans del dia 24 del mes anterior (per altes amb efecte 1 de febrer de 2018 en
endavant).
Barcelona a 15 de desembre de 2017

EL CAT OFEREIX A TOTS ELS SEUS AFILIATS

