Assegurança
d’incapacitat
laboral temporal

Preocupa’t
només pel que
és important
Quantes vegades has pensat que no et pots permetre el luxe de posar-te malalt? Perquè saps que, si tens un accident o una
malaltia, els teus ingressos es veuran seriosament reduïts.
Perquè res afecti la teva feina, si ets autònom o si treballes per compte d’altri, a AXA t’oferim l’assegurança d’incapacitat laboral
temporal (ILT), amb què podràs fer front a aquestes situacions.
És tan senzill com que:

Rebràs una indemnització fixa
per tipus de patologia, sense
tenir en compte els dies que
estiguis de baixa.

Pots triar el capital
d’indemnització des de 30 € fins
a 200 € per dia.

Amb aquests exemples ho veuràs clar
Indemnització
Capital contractat

Fractura de clavícula
Taula de valoració: 40 dies

1.200 €

Infart de miocardi

Taula de valoració: 100 dies

3.000 €

Pneumònia vírica
bacteriana atípica
Taula de valoració: 20 dies

600 €

30 €

(40 dies × 30 €)

60 €

(40 dies × 60 €)

90 €

(40 dies × 90 €)

120 €

(40 dies × 120 €)

(100 dies × 120 €)

(120 dies × 120 €)

6.000 €

15.000 €

3.000 €

150 €

2.400 €

3.600 €
4.800 €

(100 dies × 30 €)

6.000 €

(100 dies × 60 €)

9.000 €

(100 dies × 90 €)

12.000 €

(40 dies × 150 €)

(100 dies × 150 €)

7.200 €

18.000 €

180 €

(40 dies × 180 €)

200 €

(40 dies × 200 €)

8.000 €

(100 dies × 180 €)

20.000 €

(100 dies × 200 €)

Condicions

(20 dies × 30 €)

1.200 €

(20 dies × 60 €)

1.800 €

No cal presentar la
declaració de
l’IRPF.

(20 dies × 90 €)

2.400 €

(20 dies × 150 €)

3.600 €

(20 dies × 180 €)

4.000 €

(20 dies × 200 €)

Cal presentar
la declaració de l’IRPF.
Només grups de risc 1 i 2
presentant la declaració
de l’IRPF.

Cas pràctic
Suposem que cotitzes per la base mínima (944 €): 289 € al mes1.
En el cas d’incapacitat laboral, a partir del quart dia comences a percebre el 60 % de
la base reguladora fins al dia 21.
Si et diagnostiquen una pneumònia de 20 dies:

De la Seguretat Social reps:

302 €

Has de continuar pagant la quota
d’autònoms:

Si tens una assegurança
d’incapacitat d’AXA, pots sumar-hi

289 € mes
Per tant, et queden 13 €

1.200 €2

1. Exemple basat en dades del juny de 2021.
2. Suposant que tens contractat un capital de 60 €.

I gaudeix d’aquests avantatges
Flexible
Tu tries el capital des de 30 €/dia fins a 200 €/dia,
en funció de les teves necessitats.
Sense seguiment
La indemnització és fixa i s’estableix en funció
d’una taula de valoració per a cada patologia,
independentment del tipus de baixa.
Sense esperes
No has d’esperar a tenir l’alta mèdica per cobrar.
Rapidesa en el pagament
Ens comprometem a donar resposta i/o
pagament de la indemnització en 48 hores a
partir de rebre la documentació necessària per
tramitar-ho.
Assimilació proactiva
A una patologia de la taula de valoració en el
cas que no hi figuri i sempre que no n’estigui
exclosa.

Protecció per desocupació o incapacitat
temporal
Garantia de reembossament de les primes
mensuals fins a un màxim de 6 mesos.
Segona opinió mèdica
Professionals de prestigi reconegut analitzaran
a distància les proves i informes mèdics i
n’emetran un de nou.
Sense períodes de carència
Si portes a AXA l’assegurança d’ILT que tinguis
contractada en una altra companyia.
Fiscalitat
Si ets autònom, te’n pots deduir el cost en la
declaració de l’IRPF, fins a un màxim de 500 €, si
cotitzes per estimació directa.

Sol·licita’n informació al teu mediador d’assegurances.

www.axa.es
Els termes expressats en aquest document estan supeditats a les condicions generals i particulars que s’apliquen a
aquestes assegurances, així com a la modalitat d’assegurança contractada.
Cobertura atorgada per AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros.
Domicili social: Monsenyor Palmer, 1. 07014 Palma.
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