
4

La nostra prioritat: la seva tranquil·litat, amb assistència en viatge d’AXA assegurances, gaudeixi del seu viatge sense preocupacions.

Planificar un viatge, fer-lo i tornar havent gaudit el màxim són els objectius de tot bon viatger. 
Malgrat tot, un imprevist el pot tenir qualsevol..... I si es veu obligat a ajornar o anul·lar el seu viatge? 

Amb les assegurances “VIP 2.500” “VIP 4.000” o “VIP 5.000” d’AXA, incloses per Baraka Club de Viatges 
en tots els seus viatges i ajustades a l’import del mateix, vostè inverteix en tranquil·litat.

Només amb una trucada de telèfon, vostè disposarà de l’assistència que necessiti en qualsevol lloc del món, les 24 hores del dia: 
93 496 89 79 (des d’Espanya) i +34 93 496 89 79 (la resta del món)

Extracte d’assegurances de BARAKA Club de Viatges Vip 2.500 Vip 4.000 Vip 5.000

Despeses d’anul·lació • Abans de la sortida
• Després de la sortida

fins 2.500 €
fins 2.500 €

fins 4.000 €
fins 4.000 €

fins 5.000 €
fins 5.000 €

Assistència a 
l’equipatge

• Demora d’equipatges
• Deteriorament, robatori, incendi i pèrdua d’enllaç

fins 240 € 
fins 900 €

Assistència en 
transports

• Assistència als passatgers
• Transport alternatiu per pèrdua d’enllaç
• Pèrdua de serveis contractats en viatge

fins 250 € 
fins 600 € 
fins 600 €

Assistència sanitària • Repatriació o trasllat de ferits o malalts
• Prolongació d’estada en hotel
• Desplaçament i estada d’un acompanyant
• Transmissió de missatges urgents
• Despeses de curació per malaltia o accident
• Repatriació en cas de defunció
• Retorn anticipat per defunció d’un familiar
• Avançament de fons a l’estranger

inclòs
60 € /dia (màx. 600 €)
60 € /dia (màx. 600 €)

inclòs
Espanya fins 1.500 €    /    Estranger fins 6.000 €

inclòs
inclòs 

fins a 600 €

Complementaries • Pèrdua de documents
• Protecció urgent de l’habitatge
• Retorn anticipat per un sinistre greu a l’habitatge
• Responsabilitat Civil i familiar

fins 240 €
inclòs
inclòs

fins a 60.000 €

Accidents • Indemnització per defunció
• Indemnització per incapacitat

30.000 €
fins a 30.000 €

 1 Defunció, accident corporal greu o malaltia greu de l’assegurat. 
  Malaltia greu: alteració de la salut constatada per un professional mèdic competent, 

que impliqui el cessament de tot tipus d’activitat dintre dels 7 dies previs al viatge i 
que mèdicament impossibiliti l’ inici del viatge en la data prevista.

  Accident greu: dany corporal no intencionat per part de l’assegurat provinent de 
l’acció imprevista d’una causa exterior, que l’impedeixi el desplaçament pel seus 
propis mitjans.

 2 Defunció o hospitalització a conseqüència de malaltia greu o accident greu de 
la persona encarregada de la custodia del fills menors o substitut professional de 
l’assegurat, si exerceix una professió lliberal o dirigeix una empresa. 

 3 Defunció o hospitalització a conseqüència de malaltia o accident greu del seu 
cònjuge, ascendent o descendent en primer grau, germans/es, gendres, nores, 
sogres, nets i avis.

 4 Complicacions greus de l’embaràs, o avortament involuntari, que per prescripció 
mèdica impedeixi la realització del viatge, anterior al sisè mes de gestació.

 5 Despeses per cessió del viatge a una tercera persona per anul·lació de l’assegurat, 
 6 Perjudicis greus, no coneguts en el moment del la contractació del viatge, ocasionats 

en l’habitatge principal de l’assegurat o  en els seus locals.
 7 Convocatòria com a part, testimoni o jurat en un procediment judicial com a membre 

d’una taula electoral. 

 8 Acomiadament laboral de l’assegurat.
 9 Incorporació a un nou lloc de treball, en una empresa diferent amb contracte laboral 

superior a un any.
 10 Trasllat forçós del lloc de treball. 
 11 Declaració judicial de suspensió de pagaments o fallida de la empresa
 12 Presentació a exàmens d’oposicions oficials. 
 13 Actes de pirateria aèria, terrestre o naval que impossibilitin a l’assegurat iniciar el seu 

viatge. 
 14 Declaració oficial de zona catastròfica en el lloc del domicili habitual de l’assegurat o 

en el destí del viatge.
 15 Citació per trasplantament d’un òrgan, de l’assegurat, el seu cònjuge o familiar en 

primer grau.
 16 Citació per una intervenció quirúrgica greu de l’assegurat, el seu cònjuge o familiar 

en primer grau.
 17 Citació per  un procediment judicial per tràmit de divorci. 
 18 Lliurament en adopció d’un nen/a, que impedeixi l’inici del viatge.
 19 Concessió de beques oficials, 
 20 Anul·lació per part d’un acompanyant que ha estat inscrit  al mateix temps i assegurat 

per aquest mateix risc, per alguna de las causes enumerades en els apartats anteriors 
i que degut això hagi l’assegurat de viatjar sol.

Causes garantides per cobrir les despeses d’anulació de viatge:

Els termes expressats en aquest anunci queden supeditats a les condicions generals i particulars d’aplicació en aquestes assegurances .
La resta de les garanties cobertes en les nostres assegurances, estan indicades en els extractes corresponents rebran amb la documentació del viatge.


