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           INFORMACIÓ SOBRE ASSEGURANCES  (2018/19) 

 

PROGRAMA DE MOBILITAT:  ERASMUS ESTUDIS 

• Obligatori:     assegurança mèdica/sanitària  

• Recomanat:   assegurança d’accidents + responsabilitat civil + repatriació 

 

PROGRAMA DE MOBILITAT: ERASMUS PRÀCTIQUES 

• Obligatori:     assegurança mèdica/sanitària + assegurança d’accidents + responsabilitat civil 

• Recomanat:  assegurança de repatriació 

 

 

1) ASSEGURANÇA MÈDICA    
 
 

� Si esteu adscrits a la Seguretat Social:    

Si esteu adscrits a la Seguretat Social:   TARGETA SANITÀRIA EUROPEA 

Demanar a:   

Instituto Nacional de la Seguridad Social    (es pot demanar per internet) 

www.seg-social.es/inss 

tel. 900 166565 

 

Informació sobre la Targeta Sanitària Europea: 

http://www.seg-

social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Asistenciasanitaria/Desplazamie

ntosporE11566/TSE2/index.htm 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=509 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=563&langId=es 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=es 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=653&langId=es 

 

Països en què té validesa:  

 

http://www.seg-

social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Asistenciasanitaria/Desplazamie

ntosporE11566/TSE2/index.htm#128806 
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� Si no esteu adscrits a la Seguretat Social, però sí a MUFACE 

Si no esteu adscrits a la Seguretat Social, però sí a MUFACE, trobareu informació sobre la Tarjeta Sanitària 
Europea en aquest enllaç:   http://www.muface.es/campana-muface/tse 

 

� Si no pertanyeu ni a la Seguretat Social ni a Muface 

Si no pertanyeu ni a la Seguretat Social ni a Muface, llavors haureu de contractar una assegurança 

mèdica amb alguna companyia privada d’assegurances, per rebre assistència sanitària a l’estranger durant 

tot el període Erasmus. 

Per a intervencions mèdiques especifiques i repatriació, tingueu present que la Targeta Sanitària Europea 

de vegades no és suficient i en determinades situacions és aconsellable disposar d’una assegurança més 

completa. 

També heu de tenir en compte que algunes universitats us poden exigir alguna assegurança extra. 

 

 

2) ALTRES ASSEGURANCES : 

• ACCIDENTS 

• RESPONSABILITAT CIVIL 

• REPATRIACIÓ 

 

COBERTURA DE 3 MESOS PER ALS ESTUDIANTS MATRICULATS A LA UDL  

A través de la matrícula a la UdL, els estudiants dels centres propis ja disposeu automàticament d’una 

assegurança a l’estranger amb cobertura mundial, contractada dins les taxes de suport a l’aprenentatge. 

És una assegurança d’accidents que també inclou atenció sanitària, responsabilitat civil i repatriació. 

Però: 

� Cobreix només 3 mesos a l’estranger (90 dies des de la data del viatge d’anada) 
� Els estudiants de centres adscrits (INEFC, Relacions Laborals i Ostelea)  

NO teniu aquesta assegurança perquè la matrícula no la realitzeu a la UdL.    
� Els estudiants de pràctiques recent titulats tampoc  NO  disposareu d’aquestes 

cobertures.   
 

S’anomena “Univer Plus”. 

Més informació i cobertures:  www.udl.cat/ca/serveis/patrimoni/asseg/cumlaude/ 
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ESTADES SUPERIORS A 3 MESOS  (o estudiants no coberts per Univer Plus): 

 

Opció 1:  Assegurança de mobilitat amb ARAG  

Si marxeu més de 3 mesos, si pertanyeu a un centre adscrit o no disposeu dels 3 mesos de cobertura 

anteriors, teniu l’opció de contractar, com a estudiants de la UdL,  una ASSEGURANÇA DE MOBILITAT 

(companyia ARAG)  específica per a estudiants Erasmus i de mobilitat en general.  

 

El tràmit és molt fàcil i es pot fer per Internet.   

 

http://www.udl.cat/ca/serveis/patrimoni/asseg/mobilitat/ 

Inclou: 
 despeses mèdiques, repatriació, accidents, responsabilitat civil, robatori d’equipatge, etc.  
 
Import:  73 €  (Europa) 
 
Tindrà la validesa dels mesos que indiqueu en el moment de la contractació, fins a un màxim d’un any. 
 
Resum de cobertures: 

http://www.udl.cat/export/sites/universitat-
lleida/ca/serveis/patrimoni/.galleries/docs/asseg/Resum-cobertures-mobilitat-2016-2017.pdf 

 
Procediment de contractació: 

http://www.udl.cat/export/sites/universitat-
lleida/ca/serveis/patrimoni/.galleries/docs/asseg/Procediment-per-a-contractar-la-polissa-de-
mobilitat-2016-2017.pdf 

 
Formulari de contractació: 

http://www.udl.cat/export/sites/universitat-
lleida/ca/serveis/patrimoni/.galleries/docs/asseg/Formulari-subscripcio-polissa-mobilitat-ARAG-
UdL-2016-2017.pdf 

 

 

Contacte:  willis@udl.cat 

Més informació sobre assegurances a la UdL: 

http://www.udl.cat/ca/serveis/patrimoni/asseg/mobilitat 

 

 

  



4 
 

 

 

Opció 2:  Assegurança de mobilitat amb ONCAMPUS 

 
Oncampus.es:     “Seguro Estudia” 
 
http://oncampus.es/seguros/oncampus-estudia/ 
 

És una companyia especialitzada en assegurances per a estudiants universitaris Erasmus i de mobilitat.  

El tràmit es fa per internet.  

 

 

Altres opcions:  

Alternativament podeu contractar una pòlissa d’assegurança amb alguna altra companyia privada de la 
vostra elecció.  
Hi ha diversitat d’ofertes al mercat, que podeu comparar.   
Assegureu-vos que incloguin les cobertures que necessiteu, segons el programa de mobilitat en què 
participeu (despeses mèdiques, accidents, responsabilitat civil i repatriació) 
 

 
MAPHRE:     “Seguro Estudios Erasmus” 
RACC:     “Seguro de viaje de estudios” 
Europ Assistance:  “Seguro de Viajes para estudiantes y Erasmus” 
InterMundial:   “Seguro de viajes GoStudy” 
... 

 

 

 

Assegurança a destinació 

En algunes universitats, és obligatori que l’estudiant pagui una assegurança especial d’accidents o de 

responsabilitat civil, si no ho té cobert amb una assegurança contractada al país d’origen (consultar web 

de destinació) 

 

 

 


