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CONTINGÈNCIES COBERTES 
 
 
Article 1.- 
 
En cas d’incapacitat permanent absoluta de 
l’assegurat durant la vigència del contracte, a 
conseqüència d’un accident o malaltia, 
MútuaTerrassa pagarà al beneficiari, la quantitat 
establerta en el document d'associació. 
 
La cobertura és vàlida en tot el món. 
 
Es donarà cobertura sempre i quan la data de 
resolució en ferm per la Comissió d’Avaluació, 
nacional o autonòmica, o per l’Organisme Oficial 
sobre la malaltia estigui compresa durant la vigència 
del contracte i la persona afectada per la incapacitat 
consti com a assegurada en el moment de la 
resolució. 
En la cobertura de d’accidents, la Incapacitat 
Permanent ha de ser conseqüència directa de 
l’accident, i haurà de produïr-se dins dels dos anys 
següents a la data que va patir la lesió, sempre i quan 
l’accident hagi estat durant la vigència del contracte i 
la persona incapacitada consti com a assegurada en el 
moment de la resolució. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 2.- 
 
La cobertura finalitzarà: 
 
a) A la jubilació de l'assegurat i com a màxim, als 65 

anys d'edat. 
b) En cas d’incapacitat permanent absoluta. 
c) En cas de mort de l’assegurat. 
 
 
Article 3.-  Contingències excloses de cobertura 
 
Queden excloses de cobertura, les incapacitats 
permanents absolutes derivades de: 
 
a) Totes les malalties, cròniques o no, lesions o 

defectes, i les seves seqüeles i complicacions, 
d'origen anterior a la data d'efecte del document 
d’associació. 

b) Les malalties de tipus psicològic o psiquiàtric. 
c) Les malalties, accidents i processos patològics 

originats o atribuïbles a l'ús d'estupefaents o 
altres tòxics, derivats d’alcoholisme, actes 
d'imprudència temerària o motivats per una 
baralla o intent de suïcidi. 

d) Totes les malalties causades o atribuïbles al virus 
d'inmunodeficiència humana (VIH). 

e) La incapacitat permanent absoluta causada 
voluntàriament per l’assegurat. 
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f) Les alteracions en l’estat de salut a conseqüència 
de guerres civils o internacionals, fets declarats 
oficialment com catastròfics o calamitat nacional, 
així com les conseqüències derivades de l’energia 
atòmica nuclear, excepte que s’ocasioni com a 
conseqüència d’un tractament mèdic basat en 
aquesta font d’energia. 

 
 
PRESTACIONS 
 
 
Article 4.-  
 
El beneficiari comunicarà a MútuaTerrassa la situació 
d’incapacitat permanent absoluta de l'assegurat, en el 
termini màxim de 7 dies des del seu coneixement. 
 
Per al cobrament de la prestació, haurà d'aportar la 
següent documentació: 
 
a) Informe detallat del metge que l'hagi atès 

darrerament, en el que es precisi la natura, 
causes, principi i evolució de la malaltia o lesió 
corporal que hagi originat la incapacitat 
permanent absoluta, o si l'assegurat no estava en 
tractament mèdic abans de la seva Incapacitat 
permanent absoluta, un informe mèdic o certificat 
oficial en el que s'expressi la causa de la 
Incapacitat permanent absoluta o les 
circumstàncies en que s'ha produït. 

b) Document acreditatiu legal de la seva identitat de 
beneficiari. 

c) En cas d’accident, informació de l’autoritat 
policial o judicial que intervingués en el fet. 

 
MútuaTerrassa, podrà sol·licitar altre tipus 
d’informació o proves complementàries, que permetin 
valorar el fet causant de la prestació, inclòs 
procurant-se-les directament. L’assegurat podrà 
autoritzar als seus metges a facilitar informació 
referent a l’accident o malaltia que hagi sigut causa 
directa o indirecta de la Incapacitat permanent 
absoluta. 
 
La comprovació i determinació s’efectuarà per 
MútuaTerrassa un cop rebuda la documentació 
establerta en aquest reglament. 
 
En cas de que no existís acord sobre el grau 
d’incapacitat, es procedirà a solventar les diferències 
mitjançant perits metges, segons l’establert en la llei 
de contracte d’assegurança. 
 
 


