
NORMATIVA DE CONTRACTACIÓ
DE L’ASSEGURANÇA D’ESCOLARITZACIÓ

CURS 2022-2023

QUÈ ÉS I QUÈ COBREIX?

• Aquesta Assegurança és una pòlissa de vida pel col·lectiu de tutors dels nens de
l’Escola Institució Montserrat.

• L’objectiu de l’Assegurança és la cobertura de l’escolarització de l’infant en cas de mort
o d’invalidesa permanent absoluta de cada pare, mare o tutor assegurat.

• En aquests casos, l’Assegurança cobreix l’escolarització i el menjador (les activitats
extraescolars i colònies en queden excloses) des del moment de la defunció fins que
l’infant beneficiari abandoni l’escolarització.

• Tanmateix, en cas de mort no es limita l’escolarització a la Institució Montserrat, sinó
que pot ser en qualsevol altra escola.

QUI LA CONTRACTA I QUI ÉS EL BENEFICIARI?

• L’assegurança és subscrita per l’AFA en nom de tots els pares/mares/tutors
interessats. Per tant, el prenedor és l'AFA, qui paga inicialment i qui posteriorment
repercuteix a les famílies el cost.

• Els assegurats són el pare, la mare o el tutor, i els beneficiaris són els filles i les
filles..

• Dues persones, siguin pare/s, mare/s o tutor/s, poden assegurar el/la mateix fill/a. En
aquest cas es paga doble quota i en cas de mort o invalidesa permanent absoluta de
tots dos tutors, el beneficiari cobraria doble capital.



ASSEGURANÇA D’ESCOLARITZACIÓ - CURS 2022-2023

QUIN PREU TÉ I COM ES PAGA?

• L’import de l’assegurança varia en funció del nombre de persones inscrites i de
l’índex de sinistralitat.

• Només com a referència, els preus del curs 2021-2022 van ser:
• Preu per nous inscrits: 30 euros
• Preu per renovacions: 19 euros

• L’AFA i l’Escola habilitaran el cobrament dels rebuts un sol cop l’any, en iniciar-se el
curs. El rebut pel curs 2022-2023 intentarem que es carregui en un dels rebuts del
primer trimestre, avisant amb antelació.

COM CONTRACTAR-LA, RENOVAR-LA O DONAR-SE DE BAIXA?

• Per contractar l’assegurança cal omplir i enviar el formulari d’inscripció abans del 23
d’octubre de 2022.

• Per renovar l’assegurança no és necessari fer cap gestió. Les persones que tenen
contractada l’assegurança del curs anterior, es renoven automàticament per aquest
curs, llevat que vulguin donar-se de baixa (vegeu el següent punt).

• En cas que es desitgi donar-se de baixa de l’assegurança, serà necessari comunicar-ho
abans del 23 d’octubre de 2022, enviant un correu a administració@afaim.org.

QUIN TERMINI TÉ?

• L'efecte de la pòlissa serà des d’u de setembre fins a trenta-u d’agost en anys
renovables, a menys que s’indiqui el contrari.

QUINES EXCLUSIONS HI HA?

• L’edat màxima dels tutors és de 65 anys en el moment d'adherir-s’hi.

• Com que es tracta d’una pòlissa d’assegurança col·lectiva, tot i ser una pòlissa de
vida, no és subjecta a algunes de les restriccions d’aquests casos: s’accepten les
persones que tinguin factors de risc, com ara ser fumadors o persones que exerceixin
professions considerades de risc (bomber, policia, alpinista...).

• No podran assegurar-se els tutors que es trobin en un dels següents casos:

• En tràmit d'expedient d’invalidesa.
• Si durant aquest 2022 han tingut una baixa laboral superior a 15 dies consecutius.
• Estar en tractament d’alguna malaltia greu coneguda.
• Practicar esports a títol professional.


