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           INFORMACIÓ SOBRE ASSEGURANCES  (2019/20) 

 

PROGRAMA DE MOBILITAT:  ERASMUS ESTUDIS 

 Obligatori:       Assegurança mèdica/sanitària  

 

 Recomanat:    Assegurança de repatriació 

                                  + Assegurança d’accidents privada + al lloc de treball (si es fan pràctiques)  

                                  + Assegurança de responsabilitat civil privada + al lloc de treball (si es fan pràctiques)  

                                 

 

PROGRAMA DE MOBILITAT: ERASMUS PRÀCTIQUES 

 Obligatori:     Assegurança mèdica/sanitària 

                               + Assegurança d’accidents al lloc de treball   

                               + Responsabilitat civil al lloc de treball 

 

 Recomanat:   Assegurança de repatriació  

                                + Responsabilitat civil privada  

                                + Assegurança d’accidents a la vida privada 

 

1) ASSEGURANÇA MÈDICA    

Per a tots els estudiants, ja sigui estudis o pràctiques. 

 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     

També es pot sol·licitar per internet:   https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp 

tel. 900 166565 

 

Informació sobre la Targeta Sanitària Europea i països en què té validesa: 

o Pàgina web de la Seguretat Social   

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

 

 

 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 en aquest enllaç:    
 
https://www.muface.es/muface_Home/muface_Index.html 
<  Targeta Sanitària Europea 
<  Guías:  Assistència sanitària a l’exterior 

https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!ut/p/z1/pVPLbtswEPyVXHSUuZRkVspNCQI_asdIHNW2LgFF0TYDmVRIJmrz9V0lPRSoa7cICRDY5XJ2MDskJVmTUvNXteNeGc0bjDcle4wpS2gGdDaCyQ3kxfxrkcV38WhCyepUAWRAyn95D39Z-dn330hJSqF96_dk42QtH4XRXmpVGxdAnwhAqJea11z3Ge6Uw2uh-IXjWnluFQ8gwp2wHqoVqiabtIpTyuJhuOW0ChPJs7CK0jTkYitSkVEmWUKmJ7lFrBcvsvPr-Q5hud-HSm8NWR9jQNbAjuZXPaczAr8XnFLwHM8NzuDLbwX0KoGcLh5YNL6hsEjI6lXJjhTa2AN6YvmfOo3hV4fhIgU6hWgGbJ5Cnt0ti9ktjUdAP9lhes4lOAn19Pxc5uiV3h7fPVl_1izYdNeY6uOT5Bp54pyt3Eor7eDFYnrvfXsZQABd1w2c3IXOIFQzkAjdtXi0xnreYOAwUMjEaukDmGgllDkGuzcOmf8BR5aCk_ZQFIc0HjZP7H78dnUbjq6r9Ef8NpOr8Cc-ty1i/dz/d5/L0lHSkovSUNqQUFCeEFBRVEhLzROVkUvZXM!/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=563&langId=es
https://www.muface.es/muface_Home/muface_Index.html
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 Si no pertanyeu ni a la Seguretat Social ni a Muface 

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

alguna companyia d’assegurances, per rebre assistència sanitària a l’estranger durant tot el període 

Erasmus. 

 
 
 

Per a intervencions mèdiques específiques, alguns tractaments, salvament, repatriació, etc., 
tingueu present que la Targeta Sanitària Europea de vegades no és suficient, ja que pot no 
incloure les mateixes prestacions que el Sistema Nacional de Salut a Espanya. Per tant, per a 

determinades situacions és aconsellable disposar d’una assegurança més completa. 
 

 

 

 

2) ALTRES COBERTURES : 
 ACCIDENTS A LA VIDA PRIVADA 

 ACCIDENTS EN PRÀCTIQUES AL LLOC DE TREBALL 

 RESPONSABILITAT CIVIL PRIVADA 

 RESPONSABILITAT CIVIL EN PRÀCTIQUES 

 REPATRIACIÓ 

 PÈRDUA D’EQUIPATGE 

 INVALIDESA, MORT 

 ... 

 

 

Destinataris:    

 

 Per a tots els estudiants d’Erasmus Pràctiques, perquè obligatòriament han de contractar una 

assegurança amb cobertures d’accidents + de responsabilitat civil que cobreixin al lloc de treball. 

 

 Per a aquells estudiants d’Erasmus Estudis que opcionalment vulguin contractar assegurances 

addicionals a l’assistència sanitària, i per a aquells estudiants que necessitin disposar de 

cobertures d’accident/responsabilitat civil... per exigència del centre de destí.  
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Tot seguit us presentem algunes opcions que coneixem, per contractar aquestes altres cobertures: 

 Opció 1:  Assegurança de mobilitat amb LA MÚTUA D’ENGINYERS 

 Opció 2:  Assegurança de mobilitat amb ONCAMPUS 

 Altres opcions 

 

Opció 1:  Assegurança de La Mútua d’Enginyers (amb la companyia EUROP ASSISTANCE) 

La Mútua dels Enginyers ofereix una “Assegurança Internacional” amb la companyia Europ Assistance.  

No és només per a enginyeries, sinó per a estudiants de qualsevol àmbit.  

Ofereix cobertures especialment indicades per als estudiants de pràctiques. 

Inclou:    Assistència sanitària,  repatriació, responsabilitat civil particular i en pràctiques,  

accidents al lloc de treball i fora, equipatge, pèrdua de classes, anul·lació de viatge, etc.   

Durada:   variable  

Import:    Fer simulació, segons modalitat i límit de cobertures:   

https://www.mutua-enginyers.com/joves/mutuaonline/contractar/erasmus/init/van 

Específic per a pràctiques:  
https://www.mutua-enginyers.com/joves/mutuaonline/contractar/erasmus/init/practiques 

 
Contacte i més informació:   jsanjuan@mutua-enginyers.com 

lleida@mutua-enginyers.com 

 

 

 

Opció 2:  Assegurança ONCAMPUS 

És una companyia especialitzada en assegurances per a estudiants universitaris.  

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

Inclou: Despeses mèdiques, pèrdua d’equipatge, assistència en viatge, mort, invalidesa, repatriació, 

responsabilitat civil privada i en pràctiques, entre altres cobertures. 

Import:  Depèn de la durada i el país. Fer simulació:  http://oncampus.es/seguros/oncampus-estudia/ 

 

  

https://www.mutua-enginyers.com/joves/mutuaonline/contractar/erasmus/init/van
https://www.mutua-enginyers.com/joves/mutuaonline/contractar/erasmus/init/practiques
mailto:jsanjuan@mutua-enginyers.com
http://oncampus.es/seguros/oncampus-estudia/
http://oncampus.es/seguros/oncampus-estudia/
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Opció 3:   Assegurança ARAG    (Serveis Comunitaris UdL) 

ARAG:   “Assegurança de mobilitat”  
http://www.udl.cat/ca/serveis/patrimoni/asseg/mobilitat/ 

 

 

Altres opcions a considerar:  

 
MAPHRE:    “Seguro Estudios Erasmus” 
https://www.mapfreventas.com/seguros-de-estudios-erasmus 
 
RACC:    “Seguro de viaje de estudios” 
https://www.racc.es/seguro-viaje/estudios 
 
InterMundial:  “Seguro de viajes GoStudy” 
https://www.intermundial.es/seguros-de-viaje/seguro-go-study?gclid=EAIaIQobChMIm8mjrtTA4gIVgU8YCh2J3gPVEAAYASAAEgKYS_D_BwE 

... 

 

 

Com sabeu, de companyies d’assegurances n’hi ha moltes.  Aquestes són algunes 

opcions conegudes, però no les úniques.   

Compareu exhaustivament les cobertures i els preus que us ofereixen, per decidir quina 

contractar, i assegureu-vos que estigui tot detallat en les condicions de la pòlissa. 

Sobretot els estudiants que heu de fer pràctiques, fixeu-vos que les cobertures de 

responsabilitat civil i d’accidents cobreixin al lloc de treball,  no només a la vida privada. 

 

 

 

 

 

 

 

Els diners gastats en una assegurança de viatge són els diners més ben malgastats,  
per tenir coberts possibles imprevistos. 

http://www.udl.cat/ca/serveis/patrimoni/asseg/mobilitat/
https://www.mapfreventas.com/seguros-de-estudios-erasmus
https://www.racc.es/seguro-viaje/estudios
https://www.intermundial.es/seguros-de-viaje/seguro-go-study?gclid=EAIaIQobChMIm8mjrtTA4gIVgU8YCh2J3gPVEAAYASAAEgKYS_D_BwE

