
AndVida

«Viu cada dia 
com si fos l’últim.»
—Marc Aureli, emperador de Roma

«Però abans contracta 
la millor assegurança 
de vida.»
—Natàlia Trouillet, gestora d’Andbank

Per a més informació, consulta amb 
el teu gestor o ofi cina habitual, o 

truca al (+376) 881 965

Avís legal
Aquest document no es pot considerar en cap cas una oferta o una proposta de contractació d’assegurança. Tota la informació que fi gura aquí és de 
caràcter general, i no es pot considerar l’únic factor rellevant de decisió per a la contractació.
En aquest document no s’analitzen altres factors determinants per valorar correctament la decisió de contractació; el prenedor o la persona que vol 
contractar és responsable de buscar i obtenir la informació o l’assessorament necessari. ANDORRA ASSEGURANCES AGRÍCOL REIG, S.A.U. (en endavant, 
«ANDBANK ASSEGURANCES») declina qualsevol responsabilitat sobre l’exactitud d’aquest document i sobre la conveniència de la seva contractació, 
així com sobre els possibles errors i omissions que puguin incórrer en la seva elaboració. ANDBANK ASSEGURANCES es reserva el dret a modifi car 
totalment o parcialment el contingut d’aquest document en qualsevol moment.
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Si et preocupa el benestar de la teva família, t’oferim la millor solució.  
AndVida et proposa una àmplia cobertura en els casos de:

Defunció 
L’assegurador garanteix als beneficiaris el pagament del capital assegurat en cas de mort  
de l’assegurat, sempre que esdevingui durant el període de cobertura de la pòlissa, amb 
les delimitacions i exclusions que estableixen les condicions generals i particulars.

Mort per accident
L’assegurador duplica el pagament del capital assegurat en cas de defunció de l’asse-
gurat produïda com a conseqüència d’un accident, durant el període de cobertura de 
la pòlissa.

Mort per accident de circulació
L’assegurador triplica el pagament del capital assegurat en cas de defunció de l’assegurat 
produïda com a conseqüència d’un accident de circulació, durant el període de cober-
tura de la pòlissa. S’entén per accident de circulació aquell produït en els supòsits se-
güents:
• Com a vianant, produït per un vehicle terrestre;
• Com a conductor o passatger d’un vehicle terrestre;
• Com a usuari de transports públics terrestres, marítims o aeris.

Invalidesa absoluta i permanent 
L’assegurador garanteix a l’assegurat el pagament del capital assegurat en cas que 
l’assegurat resulti afectat per una invalidesa absoluta i permanent, provocada per un 
accident o per malaltia, independentment de la seva voluntat, que l’inhabiliti completa-
ment de manera que aquest no pugui exercir cap relació laboral o activitat professional.
 
Invalidesa absoluta i permanent per accident
L’assegurador duplica el capital assegurat en cas que l’assegurat resulti afectat per una 
invalidesa absoluta i permanent com a conseqüència d’un accident, durant el període 
de cobertura de la pòlissa.

Invalidesa absoluta i permanent per accident de circulació
L’assegurador triplica el capital assegurat en cas que l’assegurat resulti afectat per una 
invalidesa absoluta i permanent com a conseqüència d’un accident de circulació, durant 
el període de cobertura de la pòlissa.

Malalties greus 
L’assegurador garanteix a l’assegurat el pagament del capital contractat en cas que 
l’assegurat pateixi d’una malaltia greu, com càncer, infart de miocardi, accident 
cerebrovascular, insuficiència renal, paràlisi, entre d’altres, per així poder fer front als 
tractaments medicohospitalaris necessaris.

La teva vida 
no té preu. 
Amb AndVida, 
protegir-la costa 
molt poc.

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
Andbank Assegurances crea una cobertura VITALÍCIA d’Assistència Sanitària amb 
l’objectiu d’oferir una assegurança de salut adaptada a les teves necessitats i que res-
pon a la realitat sanitària. Una assegurança totalment flexible, amb dues modalitats 
per triar, que t’ofereix l’accés a la medicina més avançada i d’alta qualitat per a un 
major benestar.

AndSalut
Tindràs cobertes les despeses de tots els actes concertats (despeses mèdiques, far-
macèutiques, hospitalàries, etc.) fins al 100 % de les tarifes de responsabilitat de 
la CASS. Per a actes no concertats amb la CASS, tindràs cobert fins al 58 % de les 
tarifes de responsabilitat de la CASS.                                                                       

AndSalut Plus
T’aporta una cobertura de fins al 100 % de les despeses reals que no cobreix la 
CASS, amb plena llibertat per triar el metge o l’hospital que desitgis, sense límit 
geogràfic o d’especialitat.
Cobreix actes no inclosos per la CASS, com la pròtesi dental o sessions de quiro-
pràctica i osteopatia, entre d’altres.
Les prestacions i/o indemnitzacions per sinistre poden arribar fins al milió d’euros.

BAIXA LABORAL
Amb la contractació de la garantia de baixa laboral, et garanteixes una indemnització 
fixada, segons el que s’estipuli, quan et trobis en situació de baixa per incapacitat la-
boral transitòria. Aquesta prestació inclou tant els assalariats com no assalariats i els 
treballadors per compte propi, i correspon a una compensació complementària de 
fins al 95 % de la base salarial de la CASS o de la base salarial contractada.

Que poc costa 
la tranquil·litat de 
sentir-se protegit.
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Andbank Assegurances proposa flexibilitat en el format de les seves pòlisses
• Amb una única pòlissa, pots assignar lliurement diferents beneficiaris.
• Hi ha la possibilitat de modificar els capitals contractats, així com les garanties en qual-
sevol moment.
• L’assegurat pot triar el fraccionament del pagament de la pòlissa: anual, semestral, tri-
mestral o mensual.

Condicions generals de contractació:
• L’edat de contractació d’AndVida és dels 18 fins als 65 anys.
• La garantia de defunció venç als 70 anys, i el capital mínim que es pot contractar és de 
10.000 €.
• La garantia d’assistència sanitària i de baixa laboral s’han de contractar com a comple-
mentàries a unes garanties de vida (defunció, invalidesa i mort per accident d’un mínim 
de 10.000 €).
• La resta de garanties complementàries vencen als 65 anys, menys la d’assistència sani-
tària, que és vitalícia.
• Andbank Assegurances es reserva el dret de sol·licitar informació complementària.


