
 

INSTRUCCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ D’UNA ASSEGURANÇA 
 

de salut, repatriació, accidents i responsabilitat civil  
NOMÉS VÀLIDES PER A PRÀCTIQUES A L’ESTRANGER D’ESTUDIANTS DE LA UPV, SOTA L’ RD. 592/2014  

 
Els estudiants de la UPV que vulguen formalitzar a través del Servei Integrat d’Ocupació de la UPV una pràctica 
d’empresa a l’estranger estan obligats a presentar, dins dels terminis establits i juntament amb el Conveni, un 
document que certifique que són beneficiaris d’una pòlissa d’assegurança que cobrisca els riscos i les 
quanties mínimes que es detallen a continuació durant TOT el període de la pràctica i al país on té lloc: 
 
Pràctiques a EUROPA 
 

 Pràctiques a la resta del MÓN 

COBERTURA mínima de la PÒLISSA  COBERTURA mínima de la PÒLISSA 
RISCOS COBERTS  SUMES ASSEGURADES PER PERSONA 
1. Despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques i d’hospitalització 

 .................................................................................................. 18.000 € 
2. Repatriació o transport sanitari de ferits o malalts .................. Sense límit 
3. Repatriació o transport de morts ............................................ Sense límit 
4. Enviament urgent de medicaments que no es troben a l’estranger .. Inclòs 
5. Desplaçament d’un/a acompanyant en cas d’hospitalització: 

a. Desplaçament ........................................................... Sense límit 
b. Despeses d’estada ......... Màx. 62 €/dia fins a un màx. de 10 dies 

6. Mort en cas d’accident ................................................................ 50.000 € 
7. Invalidesa permanent en cas d’accident ...................................... 50.000 € 
8. Responsabilitat civil .................................................................... 50.000 € 
 

 RISCOS COBERTS  SUMES ASSEGURADES PER PERSONA 
1. Despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques i d’hospitalització 200.000  
2. Repatriació o transport sanitari de ferits o malalts ..................... Sense límit 
3. Repatriació o transport de morts ............................................... Sense límit 
4. Enviament urgent de medicaments que no es troben a l’estranger ..... Inclòs 
5. Desplaçament d’un/a acompanyant en cas d’hospitalització: 

a. Desplaçament ............................................................. Sense límit 
b. Despeses d’estada ........... Màx. 62 €/dia fins a un màx. de 10 dies 

6. Mort en cas d’accident .................................................................. 50.000 € 
7. Invalidesa permanent en cas d’accident ......................................... 50.000 € 
8. Responsabilitat civil ....................................................................... 50.000 € 
 

   
COM S’ADQUIREIX LA PÒLISSA 
Tens dues opcions: 

 COM S’ADQUIREIX LA PÒLISSA 
Tens dues opcions: 

 
a) Contractar la pòlissa que el SIO ha negociat per a 

EUROPA amb la companyia ERGO- ERV: 
 
La contractació es fa a través de l’enllaç següent 
(no cliques directament en aquest enllaç; copia’l 
i enganxa’l en el teu navegador): 
https://www.ergo-
segurosdeviaje.es/EOS/agregadorflotante?lang=es&
u=Tc93wXYHpe1kR9GKVGFVHQ%3D%3D&p=DbQpt
TskKhfbX0usTGzGjw%3D%3D&numPoliza=07690001
334 
 

 
PREU: 14,77 €/mes 
Recorda’t de desar i imprimir el justificant i 
lliurar-lo juntament amb el Conveni de pràctiques. 
Avís: l’aplicació de l’assegurança entén que, per 
exemple, de l’01/03/2019 a l’01/06/2019 van tres 
mesos i un dia, per la qual cosa et cobra quatre 
mesos d’assegurança en lloc de tres. 

 
b) Contractar altres pòlisses: si es contracta una 

altra assegurança diferent de la que ha negociat la 
UPV, cal presentar-la tot marcant-hi el beneficiari, 
el període de vigència i la destinació, així com els 
riscos coberts i les sumes mínimes assegurades. 

 

  
a) Contractar la pòlissa ONCAMPUS ESTUDIA, que el 

SIO ha negociat per al MÓN: 
 
 
La contractació es fa a través de l’enllaç següent: 
 
 
https://oncampus.es/seguros/oncampus-
estudia/universitat-politecnica-de-valencia/  

 
 
 
 
 
 
PREU: 69 € 
Recorda’t de desar i imprimir el justificant i 
lliurar-lo juntament amb el Conveni de pràctiques. 
 

 
 
 
 
b) Contractar altres pòlisses: si es contracta una 

altra assegurança diferent de la que ha negociat la 
UPV, cal presentar-la tot marcant-hi el beneficiari, 
el període de vigència i la destinació, així com els 
riscos coberts i les sumes mínimes assegurades. 

 

 

https://www.ergo-segurosdeviaje.es/EOS/agregadorflotante?lang=es&u=Tc93wXYHpe1kR9GKVGFVHQ%3D%3D&p=DbQptTskKhfbX0usTGzGjw%3D%3D&numPoliza=07690001334
https://www.ergo-segurosdeviaje.es/EOS/agregadorflotante?lang=es&u=Tc93wXYHpe1kR9GKVGFVHQ%3D%3D&p=DbQptTskKhfbX0usTGzGjw%3D%3D&numPoliza=07690001334
https://www.ergo-segurosdeviaje.es/EOS/agregadorflotante?lang=es&u=Tc93wXYHpe1kR9GKVGFVHQ%3D%3D&p=DbQptTskKhfbX0usTGzGjw%3D%3D&numPoliza=07690001334
https://www.ergo-segurosdeviaje.es/EOS/agregadorflotante?lang=es&u=Tc93wXYHpe1kR9GKVGFVHQ%3D%3D&p=DbQptTskKhfbX0usTGzGjw%3D%3D&numPoliza=07690001334
https://www.ergo-segurosdeviaje.es/EOS/agregadorflotante?lang=es&u=Tc93wXYHpe1kR9GKVGFVHQ%3D%3D&p=DbQptTskKhfbX0usTGzGjw%3D%3D&numPoliza=07690001334
https://oncampus.es/seguros/oncampus-estudia/universitat-politecnica-de-valencia/
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