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El contingut d’aquest document és merament 

informatiu i no té valor contractual. 
 

 

Garanties de l’assegurança de vida  

 

COBERTURA BÀSICA 

Defunció per qualsevol causa 

Garanteix als beneficiaris una indemnització en cas de defunció de l’assegurat per qualsevol causa (malaltia o 

accident).  

Possibilitat d’una bestreta de fins a 4.500 € (a compte del capital contractat) per atendre les despeses de 

sepeli de l'assegurat.  
 

La indemnització es veurà incrementada en el casos següents:  
 

o Si la defunció de l’assegurat i el seu cònjuge es produeix en un mateix accident i els 

beneficiaris fills dels dos cònjuges són menors de 18 anys (o més grans afectats per una invalidesa 

permanent i absoluta), la indemnització s’incrementarà d’un 100 % del capital contractat. 
 

o  En caso de defunció de l’assegurat per atracament, segrest o actes criminals de tercers, la 

indemnització s’incrementarà d’un 20 % (amb un límit de 18.000 €). 

 

Aquesta cobertura es renova cada any automàticament, si s’està al corrent de pagament dels rebuts de 

l’assegurança, fins i tot després dels 65 anys i fins als 75 anys, edat en què s’extingeix. 

 
 

COBERTURES OPCIONALS 

▪ Bestreta per invalidesa absoluta i permanent per qualsevol causa  

En cas que l’assegurat pateixi una invalidesa absoluta i permanent que l’inhabiliti per a qualsevol professió o ofici, 

se li garanteix el cobrament anticipat del capital contractat per defunció. 

 

▪ Bestreta per malaltia greu 

Si l’assegurat pateix una malaltia greu (càncer, accident cerebrovascular, infart agut de miocardi, insuficiència 

renal, afecció de l’artèria, trasplantament d’òrgans i Alzheimer), se li garanteix el cobrament anticipat d’una 

part o de la totalitat del capital contractat per defunció. 

 

▪ Capital addicional en cas de defunció per accident (doble) 

En cas de defunció de l’assegurat per accident, els seus beneficiaris cobraran una indemnització igual al doble 

del capital contractat per defunció. 

 

▪ Bestreta per invalidesa absoluta i permanent per accident (doble) 

Si l’assegurat pateix una invalidesa absoluta i permanent per accident que l’inhabiliti per a qualsevol professió 

o ofici, percebrà anticipadament el doble del capital contractat per defunció. 

 

▪ Capital addicional en cas de defunció per accident de circulació (triple) 

En cas de defunció de l’assegurat per accident de circulació, els seus beneficiaris cobraran una indemnització 

igual al triple del capital contractat per defunció. 
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▪ Bestreta per invalidesa absoluta i permanent per accident de circulació (triple) 

Si l’assegurat pateix una invalidesa absoluta i permanent per accident que l’inhabiliti per a qualsevol professió o 

ofici, percebrà anticipadament el triple del capital contractat per defunció. 
 

Totes les cobertures opcionals s’extingeixen als 67 anys, excepte la de malaltia greu als 65. 

 

Altres avantatges 

Capitals contractables: adaptats a les necessitats i els interessos de l’assegurat a cada moment.  

Possibilitat de pagament fraccionat: mensual, trimestral, semestral o anual.  

Realitzar gestions en línia com pagar rebuts a través del web o de l’aplicació de mòbil. 

Serveis per al benestar: FIATC Life. 

De manera exclusiva, una àmplia oferta de serveis de benestar (proves, tractaments, intervencions i teràpies 

en medicina i cirurgia estètica, psicologia, reproducció assistida ...) amb centres i professionals de qualitat 

contrastada i grans avantatges de preu a través de la plataforma: https://fiatclife.fiatc.es. 

 

Procediment de contractació 
Si vol contractar la seva assegurança de vida, cal que ens faciliti:  

 

▪ Dades de la pòlissa 
 

- Garanties que vol contractar:  

o Defunció per qualsevol causa. 

o Invalidesa absoluta i permanent. 

o Malaltia greu. 

o Defunció per accident (doble capital). 

o Invalidesa absoluta per accident (doble capital). 

o Defunció per accident de circulació (triple capital). 

o Invalidesa absoluta per accident de circulació (triple capital). 

- Capital que vol contractar. 

- Data d’inici de la pòlissa. 
 

▪ Dades de l’assegurat 
 

- Professió. 

- Esports que practica. 
 

▪ Documentació 
 

- Signar la SOL·LICITUD d’assegurança que rebrà mitjançant correu electrònic d’EVICERTIA un cop 

iniciada la tramitació de la seva pòlissa. 

- Enviar còpia del NIF o NIE del titular de la pòlissa. 

- En funció de l’edat i el capital assegurat, respondre un questionari de salut i realitzar algunes proves 

mèdiques. 

- Ocasionalment, contestar un questionari específic depenent de l’esport practicat i/o professió. 

- En el cas de capitals d’import elevat, respondre un informe financer. 
 

▪ Dades bancàries: IBAN (24 dígits). 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftrack.mdrctr.com%2Ftrack%2Flink%2Fkey%2F2555-4192-14428-520-7993-6125794%2Fsignature%2Fb9d93080fd78975b2c42cc6492d520dc%2FcontactInfo%2FY29uSWQ9Nzk5M35%252BZW1haWw9YW5hLmdhcmNpYUBmaWF0Yy5lc35%252BZW1wSWQ9MjU1NX5%252BbW92aWw9LX5%252Bc3ViSWQ9NDE5Mn5%252BZW52SWQ9MTAwNH5%252BbGlzdElkPTUyMH5%252Bc25hcElkPTYxMjU3OTR%252Bfm1kUGFydHM9MX5%252BbWRFbWFpbE1ENT0zY2RlMGQ5ZmM3MGVmODQ4ZjZhOTE1MzhhZjI0MDdkZX5%252BbWRFbWFpbFNIQTI1Nj05NDRiZTc2N2M3NzYxMTk3YzVmY2Y5OWEyNDdkNGU3NTQ0OGY1Y2VkNDEzMTdmYzJjZWU3ZmU5NDExYTEwNmU3fn5yZWdpc3RlckRhdGU9MjAyMC0wMS0yMCAxNToxNjoyMX5%252BbWREZWxpdmVyeURhdGU9MjAyMC0wMS0yMSAxMDozMTowMH5%252BY29uX21kNT1lMzVmZmIxYWIyNzM4OTE5ZGZiYTU2ZjYzNGJlZDNhNg%253D%253D%2Fuserid%2F3cde0d9fc70ef848f6a91538af2407de&data=02%7C01%7Cana.garcia%40fiatc.es%7Cee3aac654f1f4853635508d79e55f382%7C3fd8dcec6e754ba9a7813cd77901e04a%7C0%7C0%7C637151964298223487&sdata=QT04NCYo7BJmZmjcnUt7jX83JqNSx%2B52jx5IAPnEcOQ%3D&reserved=0
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El contingut d’aquest document és merament 

informatiu i no té valor contractual. 
 

Tot tipus de solucions asseguradores a la seva disposició 

A través del nostre web o del seu mediador d'assegurances pot calcular o sol·licitar un pressupost.  

 

AUTOMÒBIL  

 

MOTO 

 

SALUT 

 

LLAR 

 

DECESSOS 

 

ACCIDENTS 

 

EMBARCACIONS D’ESBARJO 

 

ASSISTÈNCIA EN VIATGE 

 

ESQUÍ 

 

ESTALVI ·  PENSIONS I JUBILACIÓ ·  INVERSIÓ 

 

IMPAGAMENT DE LLOGUERS 

 

COMUNITATS 

 

COMERÇOS 

 

RESPONSABILITAT CIVIL  

 

EMPRESES I INDUSTRIALS 

 

AUTÒNOMS I PROFESSIONALS 
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https://www.fiatc.es/

