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L’assegurança és fruït d’un conveni entre FIAPAS (Confederación Española de Familias
de Personas Sordas) i l’asseguradora Intermundial. ACAPPS és entitat membre de
FIAPAS, però no és responsable de la pòlissa ni de la gestió dels sinistres que es puguin
produir. Si necessiteu ampliar la informació que trobareu a continuació, podeu posarvos en contacte amb nosaltres i us facilitarem el contacte de l’asseguradora
Intermundial.
Informació sobre l'assegurança de l'implant coclear
Es tracta d'una pòlissa individual. S'assegura la part externa de l'implant, és a dir, el
processador i la bobina. No s'asseguren els cables, les piles, les bateries ni operacions
de la part interna.
El cost de l'assegurança és de 200€ anuals amb una franquícia de 125€ per sinistre. És
a dir, en cas d'una reparació, accident, etc, l’assegurat/da haurà de pagar 125€ i la
resta del cost de la reparació l’assumirà l'asseguradora.
Les cobertures que tenen un major nombre d'incidències són caigudes i danys per
aigua o altres líquids. Es tracta d'assegurar els danys més comuns que pugui tenir un
implant en el dia a dia d'una persona implantada. No es cobreix la pèrdua de l'implant
ni el seu furt, però sí el robatori. La pòlissa cobreix també possibles avaries produïdes
per l’acció directa de l'energia elèctrica com a resultat d’un curtcircuit, arcs voltaics, i
altres efectes similars.
L'assegurança cobreix fins a 10.000 euros durant els 10 primers anys de l'implant,
després va perdent valor. La pòlissa té cobertura internacional.
Per donar d’alta l’assegurança heu d’entrar al web www.intermundial.es/fiapas i clicar
a "formulario de contratación del seguro". Des del web també podreu consultar les
cobertures de la pòlissa, resoldre dubtes online, i donar d’alta un sinistre.
Quan empleneu les dades en el "formulario de contratación del seguro" i cliqueu a
"Enviar Solicitud" ja esteu donats d'alta de l'assegurança i al cap d'un mes
aproximadament rebreu la documentació a casa.

