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

Producte: PROTECCIÓ

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?
Protecció és una assegurança que, segons la modalitat escollida, indemnitza una quantitat pactada quan l’assegurat
pateix un accident i/o malaltia durant la seva vida privada o exercint la seva activitat laboral, una indemnització diària
quan l’assegurat no pugui dur a terme la seva feina per malaltia i/o accident o bé una indemnització diària per
hospitalització quan l’assegurat estigui hospitalitzat.

Què s’assegura?
Cobertures bàsiques:
✓ Mort per accident i/o malaltia

✓ Incapacitat Absoluta i Permanent per accident i/o
malaltia
✓ Incapacitat Permanent Parcial per accident
✓ Baixa laboral: subsidi diari, mentre l’assegurat
estigui afectat per malaltia i/o accident, que impliqui
un cessament temporal de la seva activitat laboral.
✓ Hospitalització: subsidi diari si durant el mateix
període de baixa laboral, requereix l’internament en
un hospital.
Cobertures complementàries:
Serveis Avantsalud: accés preferent a una àmplia
gamma de serveis i professionals mèdics:
-

-

Sense cost: segon diagnòstic internacional per a
malalties greus, consell mèdic i psicològic
telefònic 24 hores.
Cost reduït: serveis de benestar i salut, ajuda a
persones majors, serveis mèdics i dentals.

 Totes les malalties, cròniques o no, lesions o
defectes, i les seves seqüeles i complicacions, així
com infart de miocardi o infart vascular cerebral si
aquestes
són
conseqüència
d’afeccions
preexistents i conegudes a la data d’efecte del
Document d’Associació.
 El suïcidi de l’assegurat durant el primer any de
vigència de la pòlissa.
 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.
 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.

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

Fons Social: devolució de quotes en cas de
desocupació o incapacitat temporal, fins a 1.000 €.
Només en cas de contractar Baixa Laboral:
-

Proves diagnòstiques especials: ràpid accés a
la realització de proves especials en cas que la
baixa laboral es pugui prolongar degut al temps
d’espera per a la realització de proves
diagnòstiques especials.

El detall complert de les cobertures incloses
queda especificat en els Reglaments de les
Prestacions.
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✓ Mort per infart

Què no està assegurat?

Existeixen restriccions en allò que respecta a la cobertura?
Baixa Laboral / Hospitalització:
La cobertura cessa quan l’assegurat pot reemprendre la activitat laboral que consti en el contracte, encara que
sigui de forma parcial i tot i no haver assolit la seva total recuperació.
! El temps de franquícia, que és el que l’assegurat escull i figura en el Document d’Associació. La franquícia fa que
en cas de sinistre, la cobertura no entri en vigor en el moment de la malaltia o accident, sinó al cap d’un període
de temps escollit per l’assegurat.
! Període de carència (Període en el que encara no es pot gaudir de la cobertura):
- Dotze mesos: per a les prestacions d’embaràs i part.
- Deu mesos: hospitalitzacions i intervencions quirúrgiques.
!

!

Període màxim indemnitzable en cas de baixa laboral: Per una mateixa patologia: 425 dies; Embaràs: 60 dies;
Part: 30 dies, Hospitalització 90 dies.
! Totes les cobertures: La cobertura cessa quan l’assegurat acompleixi:
- Mort per accident o per malaltia: 70 anys.
- Incapacitat Absoluta i Permanent per accident o per malaltia: 65 anys.
- Incapacitat Permanent Parcial i Absoluta per Accident: 65 anys o cobrament del 100% del barem.
- Mort per infart: 60 anys.
- Baixa Laboral / Hospitalització / Proves diagnòstiques especials: jubilació de l’assegurat, màxim 65 anys.
El detall complert de les restriccions queda especificat en els Reglaments de les Prestacions, el General i
el document d’associació.

On estic cobert?
✓ L’àmbit territorial de l’assegurança és a tot el món, a excepció de la incapacitat temporal que té 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.
Permetre a la Mutualitat realitzar les inspeccions mèdiques corresponents i facilitar la informació i
documentació mèdica que sigui requerida per la Mutualitat.

Quan i com he d’efectuar els pagaments?
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.
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 d’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.
Renovació: automàtica per anualitats, excepte per oposició d’alguna de les parts (mutualista o Mutualitat)

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).

