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COBERTURES DE L’ASSEGURANÇA DE MOBILITAT 
IN/OUT PER A ESTUDIANTS 
 
La Universitat de Girona ha contractat, a disposició dels estudiants que participen en 
programes de mobilitat o bé duen a terme alguna activitat organitzada i/o coordinada 
per la UdG, una pòlissa de mobilitat internacional que doni cobertura a possibles 
accidents i assistència mèdica. Aquesta assegurança és obligatòria, tal com queda 
recollit  a la Normativa de matrícula en estudis de grau, màsters universitaris i programes 
de doctorat per al curs 2019-2020, aprovada per Consell de Govern en data 2 de maig 
de 2019.     
 
Les cobertures que conté aquesta pòlissa són les següents: 
 

1.1 Curs acadèmic 2019/20 

El detall de les cobertures d’aquesta assegurança amb tot el seu abast està disponible 
en el text de la pòlissa, però a continuació es facilita un extracte de les mateixes: 

― Mort per accident ..................................................................................... 60.000 € 

― Invalidesa permanent per accident .......................................................... 60.000 € 

― Invalidesa permanent parcial per accident, segons barem en base a ...... 60.000 € 

― Despeses mèdiques: 
o Europa ................................................................................................ 60.000 € 
o USA, Mèxic, Canadà i Japó ................................................................ 92.000 € 

― Despeses odontològiques ............................................................................. 100 € 

― Repatriació de malalts ................................................................................ inclosa 

― Trasllat restes mortals .................................................................................. Inclòs 

― Convalescència en hotel, màxim 10 dies ....................................... fins a 100 €/dia 

― Retorn anticipat per mort de familiar ............................................................. Inclòs 

― Robatori d’equipatge ..................................................................................... 300 € 

― Desplaçament acompanyant per assegurat hospitalitzat durant més de 5 dies: 
o Bitllet d’anada i tornada ............................................................................ inclòs 
o Estada (hotel), màxim 10 dies ...................................................... fins 100 €/dia 

― Transmissió de missatges urgents .............................................................. Inclosa 

― Enviament de medicaments a l’estranger ..................................................... Inclòs 

― Pèrdua de classes per hospitalització: indemnització de 12 €/dia ..... fins a 1.200 € 

― Pèrdua de matrícula per accident greu o malaltia sobrevinguda ....... fins a 1.800 € 

― Accidents personals ................................................................................. 60.000 € 

― Responsabilitat civil privada ..................................................................... 60.000 € 
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