COVID - 19
UNESPA. FONS SOLIDARI DE 38 M/€
ACTIVACIÓ. PREGUNTES FREQÜENTS
SESSIÓ INFORMATIVA
Benvolguts,
En primer lloc desitjar que tots vosaltres esteu bé.
A principis d’abril us informàvem de la posada en marxa, per part d’UNESPA, del fons solidari de
38 m/€ que havien constituït 109 asseguradores de l’Estat el qual dóna cobertura gratuïta a més
de 700.000 professionals del sector hospitalari i de residències amb un capital de 30.000 € per
mort i fins 1.400 € per hospitalització.
UNESPA ha actualitzat la informació incloent una secció específica de “preguntes freqüents” que
podeu consultar a través de https://www.unespa.es/que-hacemos/coronavirus/preguntas-yrespuestas/
Amb l’objectiu de presentar aquest projecte i solucionar els possibles dubtes que podeu tenir,
hem organitzat una sessió informativa que tindrà lloc el proper 2 de juny a les 12 h. Analitzarem
qüestions d’interès per als beneficiaris a l’hora de sol·licitar directament la indemnització a
UNESPA. Respondrem a preguntes com: qui pot ser beneficiari?, on he de dirigir-me?, quina
documentació és necessària?, quins impostos s’han de liquidar?.
Podeu fer la vostra inscripció a través de https://us02web.zoom.us/j/83965309784
Esperem que aquesta iniciativa sigui del vostre interes.
Ben cordialment,

Rafael Manchón
Managing Director & Partner
Technical, Legal & Compliance
Aribau, 200, 3ª Plta. 08036 Barcelona
+34 933 065 806 / +34 667 438 120
rafael.manchon@confide.es
Autoritzada DGSFP. J-924
AVÍS IMPORTANT Aquest missatge i els fitxers annexos contenen informació confidencial, privilegiada i/o legalment protegida. No hi ha renúncia a la confidencialitat o secret
professional per qualsevol transmissió defectuosa o errònia. Si vostè no és el destinatari o una persona expressament autoritzada pel destinatari per rebre aquest missatge no
ha d'utilitzar, revisar, copiar, reexpedir, distribuir o, en general, disposar en cap forma de la informació inclosa en el mateix. Si hagués rebut aquest missatge per error, serveixi's
informar a l'emissor en tal sentit mitjançant una resposta immediata i esborri-ho. Les seves dades personals són tractats per Confide Correduría de Seguros y Reaseguros S.A
amb la finalitat d'executar el contracte d'intermediació i, en particular, el manteniment de la relació professional establerta amb Vostè. Aquest tractament és necessari per
mantenir aquesta relació professional. Les dades s'eliminaran quan finalitzin els terminis de prescripció marcats per la Llei, conservant-se únicament per atendre possibles
reclamacions. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació en el tractament i portabilitat de dades, així com presentar reclamacions, mitjançant correu
delegadoprotecciondatos@confide.es, o mitjançant carta (C/ Aribau, 200, 3 Pl, 08036 Barcelona). Pot sol·licitar informació i/o presentar reclamació davant l'Autoritat Espanyola
de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, nº 6, 28001 Madrid. També pot consultar informació addicional a la nostra pàgina web.

