Assegurança de DECESSOS
Document d’informació sobre el producte d’assegurança (IPID)
Empresa: Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social
Nº registre DGA: 17

Producte: DECESSOS ASSISTÈNCIA FAMILIAR

Aquest document conté una descripció de les principals característiques del producte. La informació
precontractual i contractual complerta relativa a l’assegurança es facilita en altres documents, com ara la
sol·licitud, el document d’associació i reglaments del producte, i que regulen la relació entre les parts.

En què consisteix aquest tipus d’assegurança?
Aquesta assegurança garanteix el servei funerari quan es produeixi la defunció d’un assegurat d’acord amb les
condicions del contracte, independentment de la causa de la defunció i del lloc del fet. Si per qualsevol circumstància,
el servei es portés a efecte a càrrec d’un tercer, la Mutualitat reintegrarà l’import assegurat als hereus legals del
difunt.
Disposa de tres modalitats: quota anivellada (la quota serà la mateixa cada any per un mateix capital assegurat),
quota renovable (la quota s’actualitzarà cada any en funció de l’edat de l’assegurat i a partir dels 65 anys, s’aplicarà la
quota anivellada) i quota única (es realitza un únic pagament en el moment de la contractació).

Què no està assegurat?
 Les malalties greus preexistents a la data
d’incorporació a la pòlissa l’assegurat afectat, tot i
que no existeixi un diagnòstic concret. Així com,
l’intent de suïcidi de l’assegurat.

Cobertures bàsiques:
✓ Servei funerari
✓ Assistència Mutual Decessos inclou els serveis:

 La mort i IPA per accident derivada de la pràctica
professional d’esports.

✓ Trasllat i repatriació internacional de l’assegurat.
✓ Assessoria jurídica telefònica.

 Els riscos derivats de conflictes armats, terrorisme,
radiació
nuclear,
contaminació
radioactiva,
epidèmies, pandèmies i els qualificats pel Govern
de la Nació com a catàstrofe o calamitat nacional.

✓ Tràmits de gestoria.
✓ Assistència en viatge: 18.000€.
✓ Atenció psicològica en processos de dol.
✓ Avantsalud: servei mèdic i dental, consell mèdic i
psicològic telefònic 24h, accés a cost preferent a
serveis de benestar (òptiques, audiòfons,
ortopèdia, dietètica...).
✓ Fons Social: devolució de quotes en cas de
desocupació o incapacitat temporal, fins a 1.000 €.
Cobertures opcionals:
-

El detall complert de les cobertures excloses
queda especificat en els Reglaments de les
Prestacions i el General.

Existeixen restriccions pel que fa a la
cobertura?
!

Capital addicional destinat a atendre un major cost
del servei funerari per a cobrir el nínxol, làpida o
columbari.

-

Trasllat voluntari nacional i que no sigui el
corresponent al lloc de residència habitual.

-

Despeses extraordinàries corresponen als serveis
utilitzats pels familiars del difunt durant les 72 hores
posteriors a la defunció.

-

Mort per accident*

-

Incapacitat Absoluta i Permanent per accident*

-

Subsidi per hospitalització quirúrgica*
* Exclusivament per la modalitat de quota anivellada i
renovable.
El detall complert de les cobertures incloses
queda especificat en els Reglaments de les
Prestacions.

Període de carència (Període en el que encara no es
pot gaudir de la cobertura):
- Sis mesos: pel servei funerari per a les modalitats
quota anivellada i renovable excepte si la causa
de la mort és un accident.
- Tres mesos: per les intervencions quirúrgiques
que siguin conseqüència d’una malaltia. El límit
del subsidi serà de 90 dies.

!

La cobertura cessa quan l’assegurat acompleixi els
65 anys per l’incapacitat permanent i absoluta per
accident i el subsidi per hospitalització quirúrgica. I
als 70 anys per la mort per accident.

El detall complert de les restriccions queda
especificat en els Reglaments de les Prestacions,
el General i el document d’associació.
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Què s’assegura?

On estic cobert?
✓ L’àmbit territorial de l’assegurança és tot el món sempre que el domicili habitual de l’assegurat sigui a Espanya,
a excepció del subsidi d’hospitalització quirúrgica i el trasllat voluntari que tenen cobertura al territori espanyol.

Quines són les meves obligacions?

-

Retornar signat el contracte a la Mutualitat i abonar el preu de l’assegurança.
Declarar abans de la formalització del contracte, tota la informació coneguda que pugui influir a la valoració del
risc segons el seu estat de salut.
Comunicar a la Mutualitat els canvis de domicili, d’activitat professional o pràctica d’esport de risc no declarats
en la contractació.
Comunicar a la Mutualitat la ocurrència del sinistre en el termini màxim indicat al Reglament, aportant la
documentació que la Mutualitat consideri necessària sobre les circumstancies i conseqüències del sinistre.
Facilitar la informació o documentació mèdica que sigui requerida per la Mutualitat.

-

Facilitar la informació i documentació mèdica que sigui requerida per la Mutualitat.

-

-

Quan i com
els pagaments?
Identificar-se
ambhe
la d’efectuar
targeta sanitària,
que és personal i intransferible.

Periodicitat de pagament: la quota és anual, tot i que es pot fraccionar de forma semestral, trimestral o mensual.
El fraccionament no allibera de l’obligació d’abonar la totalitat de la quota. Per la modalitat quota única és un únic
pagament.
Forma de pagament: domiciliació bancaria, en el compte designat pel sol·licitant.
El primer pagament es realitzarà en el moment de la contractació i els successius el dia 1 de cada període.

Quan comença i finalitza la cobertura?
Data inici: un cop pagat el primer rebut i signat el contracte, començarà en la data acordada entre les parts, i que
constarà al contracte.
Data de finalització: 31 de desembre de cada any. Per la modalitat de quota única, la cobertura és vitalícia.
Renovació: automàtica per anualitats. Per la modalitat de quota única, no suposarà cap increment de quota. La
Mutualitat únicament podrà oposar-se a la renovació de les prestacions opcionals.

Com puc rescindir el contracte?
El mutualista podrà rescindir el contracte, oposant-se a la pròrroga, mitjançant notificació escrita i firmada a la
Mutualitat, amb un mínim d’un mes d’anticipació a la finalització del període de l’assegurança en curs (31 de
desembre). Per la modalitat de quota única no hi ha possibilitat de rescissió del contracte.

