
 
 

PÀG. 1/5 

 

Identificació de l’assegurança  

Productes: VidaCaixa Negocis i Empreses i Protecció Autònoms Vida 

La situació d’excepcionalitat provocada per la COVID-19 (malaltia causada pel coronavirus), està 

afectant la salut de les persones i el funcionament habitual de l’economia, especialment del 

col·lectiu de treballadors per compte propi o autònoms. Per això, i atès el nostre compromís de 

responsabilitat social, VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances (d’ara endavant, 

l’asseguradora), ha decidit, de manera excepcional, oferir sense cap cost addicional als clients 

que tenen contractada una  assegurança de vida per a la seva activitat professional de les 

modalitats VidaCaixa Negocis i Empreses i Protecció Autònoms Vida, una prestació d’incapacitat 

temporal en els termes que s’indiquen en aquest document.   

 

Condicions de la prestació    

 

S’aplica als contractes d’assegurança en les modalitats VidaCaixa Negocis i Empreses i 

Protecció Autònoms Vida. 

 Condicions per a assegurats de pòlisses contractades fins al 8/4/2020 inclusivament:(1) 

 
(1) Als assegurats de pòlisses contractades fins al 8/4/2020, però donats d’alta després del 8/4/2020, se’ls 

apliquen les condicions establertes per a les pòlisses que es contractin després del 8/4/2020. 

 

o La cobertura d’aquesta prestació és des de l’1/1/2020 o l’alta de l’assegurat si és 

posterior i fins al 31/12/2020 o la baixa de l’assegurat si és anterior.  

o L’assegurança ha d’estar vigent i al corrent de pagament de la prima en la data de 

sol·licitud de la prestació.       

o Els assegurats en favor dels quals se sol·licita la prestació s’han d’haver donat d’alta a 

l’assegurança fins al 8/4/2020 (inclusivament) i constar donats d’alta en la data de 

sol·licitud de la prestació.     

 

 Condicions per a assegurats de pòlisses contractades després del 8/4/2020 i abans del 

31/12/2020:(1) 

 
(1) Als assegurats de pòlisses contractades fins al 8/4/2020, però donats d’alta després del 8/4/2020, se’ls 

apliquen les condicions establertes per a les pòlisses que es contractin després del 8/4/2020. 

 

 

o La cobertura d’aquesta prestació és des de la data d’efecte de la pòlissa o l’alta de 

l’assegurat si és posterior i fins al 31/12/2020 o la baixa de l’assegurat si és anterior. 

o L’assegurança ha d’estar vigent i al corrent de pagament de la prima en la data de 

sol·licitud de la prestació.    

o Els assegurats en favor dels quals se sol·licita la prestació han de constar donats d’alta 

en la data de sol·licitud de la prestació. 

o S’aplica un període de carència de 2 mesos des de la incorporació de l’assegurat a la 

pòlissa.    
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Assegurances per a les quals s’estableix la prestació  

 

VidaCaixa Negocis i Empreses   

Protecció Autònoms Vida 

 

 

Prestació  

 
 

Poden rebre la prestació els assegurats que hagin estat baixa en l’activitat professional per 

incapacitat temporal derivada de: (i) hospitalització per COVID-19, o (ii) diagnòstic de pneumònia 

vírica per COVID-19, o (iii) diagnòstic de pneumònia complicada amb sèpsia o abscés pulmonar 

derivada de la COVID-19, en els termes que s’indiquen a continuació.        

 Clients assegurats en pòlisses contractades fins al 8/4/2020 inclusivament: (1) 

 
(1) Als assegurats de pòlisses contractades fins al 8/4/2020, però donats d’alta després del 8/4/2020, se’ls 

apliquen les condicions establertes per a les pòlisses que es contractin després del 8/4/2020. 

 

La baixa en l’activitat professional per incapacitat temporal s’ha d’haver produït entre 

l’1/1/2020 o la data d’alta de l’assegurat si és posterior i el 31/12/2020 o la data de baixa de 

l’assegurat si és anterior.  

 

o Si a la  pòlissa no consta contractada la cobertura d’incapacitat temporal s’amplia la 

cobertura de la pòlissa sense cap cost addicional, amb les prestacions següents:  

 

a) Hospitalització per COVID-19 o pneumònia vírica per COVID-19: 375 €.  

b) Pneumònia complicada amb sèpsia o abscés pulmonar derivada de la COVID-

19: 1.100 €. 

Per a l’abonament de la prestació no s’apliquen les exclusions ni els períodes de 

carència previstos a la pòlissa.   

En cas que en un mateix assegurat concorri una hospitalització i un diagnòstic per 

pneumònia vírica derivats tots dos de la COVID-19, s’abona una única prestació de 

375 €.  

En cas que en un mateix assegurat concorri un diagnòstic per pneumònia complicada 

amb sèpsia o abscés pulmonar derivada de la COVID-19, amb una hospitalització i/o 

un diagnòstic per pneumònia vírica derivats tots dos de la COVID-19, s’abona una 

única prestació de 1.100 €. 
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o Si a la pòlissa consta contractada la cobertura d’incapacitat temporal, s’amplia la 

cobertura de la pòlissa sense cap cost addicional amb la prestació següent, i no s’hi 

apliquen les exclusions ni els períodes de carència previstos a la pòlissa:           

 

a) Hospitalització per COVID-19: 15 dies x capital diari contractat en cas 

d’incapacitat temporal/dia.        

Així mateix, s’amplia la cobertura sense cap cost addicional de les prestacions 

contractades següents, ja que no s’hi apliquen les exclusions ni els períodes de carència 

previstos a la pòlissa:               

b) Pneumònia vírica per COVID-19: 15 dies x capital diari contractat en cas 

d’incapacitat temporal/dia.  

c) Pneumònia complicada amb sèpsia o abscés pulmonar derivada de la COVID-

19: 44 dies x capital diari contractat en cas d’incapacitat temporal/dia. 

En cas que en un mateix assegurat concorri una hospitalització i un diagnòstic per 

pneumònia vírica, s’abona una única prestació de 15 dies x capital diari contractat en cas 

d’incapacitat temporal/dia.      

En cas que en un mateix assegurat concorri un diagnòstic per pneumònia complicada 

amb sèpsia o abscés pulmonar derivada de la COVID-19, amb una hospitalització i/o un 

diagnòstic per pneumònia vírica derivats tots dos de la COVID-19, s’abona una única 

prestació de 44 dies x capital diari contractat en cas d’incapacitat temporal/dia.      

 

 Per a clients assegurats en pòlisses contractades després del 8/4/2020 i abans del 

31/12/2020:(1): 

 
(1) Als assegurats de pòlisses contractades fins al 8/4/2020, però donats d’alta després del 8/4/2020, se’ls 

apliquen les condicions establertes per a les pòlisses que es contractin després del 8/4/2020. 

 

 

La baixa en l’activitat professional per incapacitat temporal s’ha d’haver produït entre la 

data d’efecte de la pòlissa o la data d’alta de l’assegurat si és posterior i el 31/12/2020 o la 

data de baixa de l’assegurat si és anterior. 

 

o Si a la  pòlissa no consta contractada la cobertura d’incapacitat temporal, no correspon 

cap prestació per aquesta cobertura. 

 

o Si a la pòlissa consta contractada la cobertura d’incapacitat temporal, s’amplia la 

cobertura de la pòlissa sense cost addicional amb la prestació següent, i s’hi apliquen les 

exclusions previstes a la pòlissa i un període de carència de 2 mesos des de l’alta de 

l’assegurat a la pòlissa:  

 

a) Hospitalització per COVID-19: 15 dies x capital diari contractat en cas 

d’incapacitat temporal/dia.    

 

 

 

Es mantenen la resta de les cobertures en els termes contractats, i s’hi apliquen les 

exclusions i els períodes de carència previstos a la pòlissa.    
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En cas que en un mateix assegurat concorri una hospitalització i un diagnòstic per 

pneumònia vírica, s’abona una única prestació de 15 dies x capital diari contractat en cas 

d’incapacitat temporal/dia. 

En cas que en un mateix assegurat concorri un diagnòstic per pneumònia complicada 

amb sèpsia o abscés pulmonar derivada de la COVID-19, amb una hospitalització i/o un 

diagnòstic per pneumònia vírica derivats tots dos de la COVID-19, s’abona una única 

prestació de 44 dies x capital diari contractat en cas d’incapacitat temporal/dia. 

 

 
  

Sol·licitud de la prestació  

 
 
Els assegurats poden fer la sol·licitud anant a la seva oficina de CaixaBank o a través del número 
de telèfon 932 887 826, exclusiu per a aquest servei, on els informaran de com ho han de fer.   
 
En el moment de la sol·licitud de la prestació, i sens perjudici d’una altra documentació addicional 
que es pugui sol·licitar per acreditar el sinistre, els assegurats han d’aportar la documentació 
següent:  
 
- Informe mèdic en el qual es confirmi que s’ha produït una de les situacions següents entre 

l’1/1/2020 i el 31/12/2020: (i) hospitalització per COVID-19, o (ii) diagnòstic de pneumònia 
vírica per COVID-19, o (iii) diagnòstic de pneumònia complicada amb sèpsia o abscés 
pulmonar, derivada de la COVID-19.  
 

- Si l’assegurat no és el prenedor de la pòlissa, a més se sol·licitarà: 
o Còpia del NIF, NIE, passaport o document identificatiu del país d’origen vigent.      
o Documentació acreditativa de la titularitat del compte de cobrament de la prestació. 
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Abonament de la prestació  

 
L’abonament es fa al compte bancari que s’indiqui, després que l’asseguradora hagi comprovat 

que la documentació rebuda acredita que es compleixen les condicions per abonar la prestació.                     

La prestació tributa en l’impost sobre la renda de les persones físiques com a guany patrimonial. 
 

Per a més informació, pot contactar a través del telèfon 932 887 826, exclusiu per a aquest 

servei. 

 

 

  VidaCaixa, SAU    

      

 

 

 

VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances 

Passeig de la Castellana, 51, planta 1a 28046 Madrid (Espanya). NIF A58333261 

Inscrita en el RM de Madrid, tom 36790, foli 59, full M-658924 


