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Baixa
Professional
Diària / Baremada

L’assegurança de subsidi diari per Incapacitat
Temporal per Malaltia o Accident

www.vitalseguro.com

Assegurem
els teus
ingressos
en cas de
baixa laboral
Autònom,

Les teves prioritats
són les nostres

Cobertura de la CASS davant
la Incapacitar Temporal
La CASS té establert un sistema de cobertures en cas d’Incapacitat Temporal (IT),
ja sigui per accident o malaltia, que afecta tant als treballadors de compte aliè
com als de compte propi.

L’ assegurança
imprescindible
davant la
desprotecció
econòmica de
l’autònom

53%
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53% del seu salari mitjà.

Primer
Mes
66%

En cas d’accident o
malaltia professional:
66% del seu salari mitjà.

Inclou
Cober
tu
COVID ra
-19

Segons les dades de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS), hi ha
gairebé 6.000 treballadors autònoms. La quota mensual a pagar l’any 2022 és de
474,85 € a canvi d’una base de cotització de 2.158,49 € (salari mitjà de tots els
sectors). Per tant, el percentatge de cotització és del 22%, del qual el 10%
correspon a la branca general i el 12% a la branca de jubilació.

En cas d’accident o
malaltia no laboral:

66%

En cas d’accident o
malaltia no laboral:
66% del seu salari mitjà.

Mesos
Posteriors
70%

En cas d’accident o
malaltia professional:
70% del seu salari mitjà.
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Garanteix els teus ingressos
amb un subsidi diari

Dues
modalitats
Diària:

És especialment important per als autònoms amb ingressos superiors als
2.000 € mensuals, ja que la seva base de cotització està deﬁnida en 2.158,49 €.

Modalitat en què la indemnització
és per dies naturals i està
determinada per la seva baixa
efectiva, de manera que en
incapacitats especialment llargues,
que és quan es posa en perill
l’estabilitat econòmica personal i
professional de l’autònom, la
cobertura està garantida, ﬁns a
365 dies.

Baremada:
Ingressos
Mensuals

Necessitat Complementar

Capital Diari

1er mes

Successius

1er mes

Successius

3.000 €

1.855 €

1.575 €

60 €

50 €

4.000 €

2.855 €

2.575 €

95 €

85 €

5.000 €

3.855 €

3.575 €

130 €

120 €

Modalitat que permet conèixer
de forma anticipada la
indemnització a percebre, ja que
està determinada per un barem
que recull el número de dies
d’incapacitat laboral per a cada
situació.

Els càlculs estan basats a partir d’un accident o malaltia no professional, que aporta menor cobertura pública.
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A la teva mida
L’assegurança Baixa Professional ha de garantir els ingressos professionals, de
manera que ofereix una gran ﬂexibilitat per adaptar-se a cada situació:
Contractació a partir de 16 anys i ﬁns als 65 anys.
Capital contractable ﬁns a 200 €/dia i ﬁns a 100 €/dia sense franquícies.
Opció de franquícies voluntàries de 3, 7, 10, 15, 20 i 30 dies.
Opció capital progressiu: el subsidi diari es va incrementant, segons període.
Sense reconeixement mèdic previ per a la seva contractació.
Carència de 2 mesos i sense carència a professionals liberals.

Complementa-ho
amb Hospitalització
Una de les garanties de contractació opcional és la d’Hospitalització, que
permet rebre una indemnització complementària, que s’afegeix a la garantia
principal de Baixa Profesional, en cas de:

Intervenció Quirúrgica.
Hospitalització medicoquirúrgica (ﬁns a 120 dies).
Internament en UCI (ﬁns a 14 dies).
Es poden escollir les tres garanties o qualsevol d’aquestes de forma individual
amb capitals diaris diferenciats.

Indemnització única de 20 dies per part (carència 8 mesos).

Ara Vital Seguro permet contractar en un únic producte i rebut:

Baixa Laboral
+ Accidents

50.000 € capital mort
150.000 € capital Invalidesa Permanent
Des de 7,42 € al mes
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És la manera de fer front a despeses addicionals que genera una
hospitalització, com honoraris mèdics, medicaments, desplaçaments, suport
familiar, etc.
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Baixa Professional
Hospitalització
Accident

Andorra
Ptge. Antònia Font Caminal, 1
bloc C 4t. 1a AD700 Escaldes
Tel.: 810 820 - Fax: 864 575
E-mail: andorra@vitalseguro.com

Assistència Mèdica
Decessos

www.vitalseguro.com
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Les teves prioritats
són les nostres
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Autònom,

IT
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Aquests són els avantatges d’estar assegurat
amb nosaltres

