Fitxa
Producte

Crèditbaixa

El producte és ideal per a persones que exerceixin una activitat laboral remunerada i
que estiguin donades d’alta a la CASS com assegurats assalariats.

Principals avantatges
•

Crèditbaixa cobreix fins al 90% del salari net.

•

No hi ha restriccions pel que fa al nombre de baixes.

•

En cas de defunció de l’assegurat, els beneficiaris reben una indemnització
entre 6.000 € i 60.000 €.

•

En contractar el producte, només per tenir la nòmina domiciliada al banc,
gaudirà d’un 10 % de descompte en la prima dels 6 primers mesos.

Característiques principals
•

La prestació de baixa té un durada de fins a 12 mesos.

•

Les baixes produïdes per lumbàlgia, dorsàlgia i lumbociàtica estan cobertes per
una prestació de fins a 15 dies per any.

•

Sense franquícia per baixes ocasionades per accident laboral o malaltia
professional.

•

Franquícia de 2, 7, 15 o 30 dies per baixes ocasionades per malaltia comuna o
accident no laboral.

Comoditat i confiança en la gestió
•

Es poden facilitar les baixes, les altes i altres documentacions mèdiques:
▪

A través de l’adreça de correu prestacions@creditvida.ad, escanejant els
documents.

▪

A qualsevol oficina de Crèdit Andorrà.

▪

A l’oficina de Crèdit Assegurances Vida.
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Crèditbaixa és una assegurança de vida amb un complement per baixa laboral.
L’assegurança garanteix el pagament d’una indemnització determinada pels dies que
l’assegurat no pugui treballar a conseqüència d’una malaltia o accident.

▪

•

A qualsevol de les bústies que tenim disponibles les 24 hores del dia,
localitzades a l’oficina de la Seu Social de Crèdit Andorrà i a l’oficina de
Crèdit Assegurances Vida

Posem a la seva disposició gestors experimentats que li oferiran una gestió
integral en assegurances de vida i salut adaptada a les seves necessitats
personals i professionals.

Motiu de la baixa

Prestacions CASS
% pagat del
Període de baixa
salari declarat

Complement
pagat per
Crèditbaixa

Malatia professional
o accident de treball

30 primers dies
Resta de dies

66%
70%

Fins al 90% del
salari net

2 primers dies

0%

-

Resta de dies
A partir del 2n mes

53%
66%

Fins al 90% del
salari net
-

Des del 1r dia

100%

-

Malaltia comuna o
accident no laboral
Maternitat

Exemple
•

Un/a treballador/a declara a la CASS un salari mensual de 1.300 euros.

•

Suposem com a motiu de la baixa un accident laboral o malaltia professional.

•

Considerem un període de baixa de 30 dies naturals (1 mes).

•

La CASS pagaria el 66% del salari declarat, és a dir, pagaria una prestació per
baixa laboral equivalent als 858 €.

•

El Crèditbaixa pagaria fins al 85% del salari declarat, és a dir, pagaria una
prestació per baixa laboral equivalent als 247 €.

•

L’assegurat amb Crèditbaixa, entre la CASS i el Crèditbaixa, cobraria una
prestació total per baixa laboral equivalent als 1.105 €.

Carència de pòlissa
Període que ha de passar des del moment en què es contracta l’assegurança fins que
aquesta comença a reemborsar els imports de la baixa: 30 dies
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Taula de prestacions CASS + complement Crèditbaixa

Exclusions
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Segons condicions de la pòlissa.
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