







DecessosAssistència
Familiar


MútuadeTerrassa.MutualitatdePrevisióSocial.InscritaalR.M.S.V.C.ambelnúm0017NIFV-08413460·InscritaalReg.Merc.deBarcelonafoli24,volum22869,fullB-43903






Reglament Assistència Mutual
Decessos


Garantiescobertes

Aquestes garanties són vàlides a tot el món, tret que
les garanties contractades indiquin explícitament el
contrari.

Les prestacions són vàlides quan l’assegurat és a més
de25(vint-i-cinc)kmdelseudomicilihabitualoa15
(quinze)kmenelcasdelesIllesBalearsilesCanàries,
tret de la garantia 1. Assistència en viatge mèdica i
sanitària, vàlida quan l’assegurat és fora del límit
provincial del seu lloc de residència habitual i la
garantia7.Repatriacióitransportdel’asseguratmort,
quanestrobaforadelseumunicipideresidència.

Quedaconvingutexpressamentquelesobligacionsde
MútuaTerrassa derivades de la cobertura d’aquesta
garantiafinalitzenenelmomentquel’assegurattorna
aldomicilihabitualoésingressatenuncentresanitari
situat,comamàxim,a25(vint-i-cinc)kmdedistància
deldomiciliesmentatoa15(quinze)kmencasdeles
IllesBalearsilesCanàries.

PAÏSOS EXCLOSOS. Resten exclosos de les garanties
els països que, durant el viatge o el desplaçament de
l’assegurat,estrobenenestatdeguerraodesetgeo
pateixen una insurrecció o un conflicte bèl·lic, del
caràcter que sigui, encara que no s’hagin declarat
oficialment.

Perpoderbeneficiar-sedelesprestacionsgarantidesal
presentcontracte,l’assegurathadetenirelseu

































domicili a Espanya, i residir-hi habitualment, i el seu
temps de permanència fora de l’esmentada residència
habitual no pot excedir dels 90 dies per viatge o
desplaçament.

1.Assistènciaenviatgemèdicaisanitària

MútuaTerrassa es fa càrrec de les despeses
corresponents a la intervenció dels professionals i als
centres sanitaris que calguin per atendre l’assegurat,
estiguimalaltoferit.

S’hi inclouen explícitament, sense que l’enumeració
tinguicaràcterlimitador,elsserveissegüents:

a)L’atenció a càrrec d’equips mèdics d’emergència i
 especialistes.
b) Elsexàmensmèdicscomplementaris.
c) Les hospitalitzacions, els tractaments i les
 intervencionsquirúrgiques.
d) Elsubministramentdemedicamentsencasd’ingrés
o el reintegrament del cost en cas de lesions o
malalties quenorequereixenhospitalització.
e)L’atenciódeproblemesodontològicsaguts,ésadir,
 els problemes que, a causa d’una infecció, dolor o
 trauma,requereixenuntractamentd’urgència.

MútuaTerrassa es fa càrrec de les despeses
corresponents a aquestes prestacions, fins a un límit
perasseguratde18.000euros,ounimportequivalent
en moneda local, quan les prestacions es faciliten a
l’estranger,ode1.300eurosaEspanya.
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Les despeses odontològiques estan garantides
únicamental’estrangerifinsaunlímitde300euros,o
l’importequivalentenmonedalocal.

2.Repatriacióotransportsanitarideferitsomalalts

En cas d’accident o de malaltia sobrevinguda de
l’assegurat,MútuaTerrassaesfacàrrec:

a) Delesdespesesdetrasllatambambulànciafinsala
 clínicaol’hospitalmésproper.
b)Delcontrol,queduuatermeelseuequipmèdic,en
 contacteambelmetgequeaténl’asseguratferito
 malalt,perdeterminarlesmesuresmésconvenients
 perseguireltractamentiquinéselmitjàmésidoni
 pertraslladar-lodemaneraeventualfinsaunaltre
 centrehospitalarimésadequatofinsalseudomicili.
c)Delesdespesesdeltrasllatdelferitomalalt,ambel
 mitjà de transport més adequat, fins al centre
 hospitalariprescritofinsaldomicilihabitual.

L’equip mèdic de MútuaTerrassa decideix, per a cada
cas,elmitjàdetransportquecalferservirenfuncióde
laurgènciailagravetatqueté.

AEuropaialspaïsosdellitoraldelaMediterràniafinsi
tot es pot utilitzar un avió sanitari especialment
adaptat.

Sis’ingressal’asseguratenuncentrehospitalariqueno
estigui proper al seu domicili, MútuaTerrassa es fa
càrrec,arribatelmoment,detraslladar-lofinsalcentre
enqüestió.

3.Repatriacióotransportdelarestad’assegurats

Quan, en aplicació de la garantia de repatriació o
transport sanitari de ferits o malalts, s’ha repatriat o
traslladatundelsassegurats,permalaltiaoaccident,i
aquest fet impedeix que el cònjuge, els ascendents o
descendents en primer grau, els germans o germanes
continuïn el viatge amb els mitjans previstos
inicialment,MútuaTerrassaesfacàrrecdetransportarlos al domicili propi o al centre on s’ha hospitalitzat
l’assegurat.

4. Repatriació o transport de menors o persones amb
disminucions

Si l’assegurat repatriat o traslladat en aplicació de la
garantia de repatriació o transport sanitari de ferits o
malalts, viatja acompanyat únicament de fills menors
de quinze anys o amb disminucions, MútuaTerrassa
organitza el desplaçament (anada i tornada) d’una
hostessa o d’una persona designada per l’assegurat, a
fid'acompanyarelsnensenelretornalseudomiciliies
facàrrecdelesdespeses.

5.Desplaçamentd’unfamiliarencasd’hospitalització

Si l’estat de l’assegurat, malalt o ferit, fa necessària
l’hospitalització per un període superior a cinc dies,


MútuaTerrassa posa a disposició d’un familiar de
l’assegurat,odelapersonaqueeldarrerhadesignat,
unbitlletd’anadaitornada,ambavió(classeturista)o
ambtren(1aclasse),perquèelpuguiacompanyar.

Si l’hospitalització s’esdevé a l’estranger,
MútuaTerrassa, a més, ha d’abonar, en concepte de
despeses d’estada de l’acompanyant i després que es
presentin les factures corresponents, fins a 100 euros
perdia,durantunperíodemàximde10dies.

6.Convalescènciaenunhotelal’estranger

Sil’asseguratmalaltoferitnopottornaralseudomicili
per prescripció mèdica, MútuaTerrassa es fa càrrec de
les despeses d’hotel motivades per la pròrroga de
l’estada, fins a 100 euros diaris, i durant un període
màximde10dies.

7. Repatriació o transport de l’assegurat en cas de
defunció

En cas de defunció d’un assegurat, MútuaTerrassa ha
d’organitzar el trasllat de les despulles mortals fins al
lloc d’inhumació a Espanya i es fa càrrec de les
despeses corresponents. S’entén que aquestes
despesesinclouenlesdecondicionamentpostmortem,
d’acordambelsrequisitslegals.

No hi estan compreses les despeses d’inhumació ni la
cerimònia.

MútuaTerrassaesfacàrrec delretornaldomicilidela
resta dels familiars assegurats, quan aquests no ho
podenferambelsmitjansprevistosinicialment.

Si l’assegurat no té la residència habitual a Espanya,
se’l repatria fins al lloc on va començar el viatge a
Espanya.

8. Acompanyant en cas de trasllat per defunció de
l’assegurat

En cas de defuncióde l’assegurat fora de la província
del seu domicili habitual o a l’estranger, els familiars
tenen a la seva disposició un bitllet d'avió (anada i
tornada) o del mitjà de transport idoni, perquè la
personaqueellsdesigninpuguiviatjarfinsalllocos'ha
produïtladefuncióitornaracompanyantelcadàver.

Si l’acompanyant ha de romandre en el lloc on s’ha
produït la defunció per tramitar el trasllat de les
despulles, MútuaTerrassa es fa càrrec de les despeses
d’estada i manutenció, després de la presentació dels
justificantscorresponents,perunimportdefinsa100
eurosperdiafinsaunmàximde500euros.

9.Retornanticipatperdefunciód’unfamiliar

Si cap dels Assegurats ha d’interrompre el viatge a
causa de la defunció del cònjuge, d’un ascendent o
descendentenprimergrauodelgermàogermana,
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MútuaTerrassa es fa càrrec del transport, anada i
tornada, amb avió (classe turista) o amb tren (1a
classe), de l’indret on és l’assegurat fins al lloc
d’inhumacióaEspanya.

Comaalternativaalatria,l’asseguratpotoptarperdos
bitlletsd’avió(classeturista)otren(1aclasse),finsal
seudomicilihabitual.

10.Retornanticipatperhospitalitzaciód’unfamiliar

Si cap dels assegurats ha d’interrompre el viatge a
causa de l’hospitalització del cònjuge, d’un ascendent
odescendentenprimergrau,odelgermàogermana,
com a conseqüència d’un accident o d’una malaltia
greuquen’exigeixil’internamentperunperíodemínim
de5dies,isiaquestfets’haesdevingutdesprésdela
data d’inici del viatge, MútuaTerrassa es fa càrrec de
transportar-lo fins a la localitat on té la residència
habitualaEspanya.

Igualment,MútuaTerrassaesfacàrrecdelsegonbitllet
peraltransportdelapersonaqueacompanyavaenel
viatge l’assegurat responsable de l’anticipació de la
tornada,amblacondicióquelasegonapersonaestigui
asseguradaperaquestcontracte.

11.Retornanticipatpersinistregreualallaroallocal
professionaldel’assegurat

MútuaTerrassa posa a disposició de l’assegurat un
bitllet de transport per poder tornar al domicili
d’Espanya, en cas que hagi d’interrompre el viatge
perquè s’han produït danys greus a la seva residència
principal o bé al local professional, amb el benentès
quel’asseguratn’hadeserl’explotadordirecteohiha
d’exercir una professió liberal, a causa d’un incendi,
que hi hagi fet intervenir els bombers; d’un robatori
consumat, que hagi estat denunciat a les autoritats
policialsobéencasd’inundaciógreuqueenrequereixi
lapresència.Cal,també,quenielsfamiliarsdirectesni
les persones de confiança no hagin pogut solucionar
aquestes situacions i que el sinistre en qüestió s’hagi
escaigutdesprésdeladatad’inicidelviatge.

A més a més, MútuaTerrassa es fa càrrec d'un segon
bitlletperaltransportdelapersonaqueacompanyava
en el mateix viatge l'assegurat que va anticipar el
retorn, sempre que aquesta segona persona estigui
tambéasseguradaperaquestcontracte.

12. Cerca, localització i enviament d’equipatges
extraviats

En cas de pèrdua d’equipatge en vol regular,
MútuaTerrassa ha d’arbitrar tots els mitjans al seu
abastperlocalitzar-lo,informarl’asseguratsobreles








novetatsqueesprodueixinsobreaquestfeti,siescau,
trametre’lalbeneficiarisensecapdespesaacàrrecseu.

13. Enviament d’objectes oblidats o robats durant el
viatge

MútuaTerrassa organitza la tramesa, i es fa càrrec del
cost,delsobjectesrobatsirecuperatsposteriorment,o
simplement que l’Assegurat s’ha descuidat, fins a un
límit de 120 euros, sempre que el cost conjunt
d’aquestsobjectessuperiaquestaquantitat.

14.Retardenellliuramentdel’equipatgefacturat

MútuaTerrassa es fa càrrec, fins a un límit de 120
euros,desprésdepresentarlesfacturescorresponents,
de la compra d’articles de primera necessitat, com a
resultatd’unretardde12horesomésenellliurament
del’equipatgefacturat.

Sempre que el retard es produeixi durant el viatge de
tornada,aquestnomésespotcobrirsiellliuramentde
l’equipatges’endarrereixmésde48hores,acomptara
partirdelmomentdel’arribada.

Per poder prestar aquesta garantia, l’assegurat ha de
facilitareldocumentacreditatiuqueespecificaques’ha
produït el retard i quant ha durat, expedit per
l’empresadetransport.

15.Retarddelviatgealasortidadelmitjàdetransport

MútuaTerrassareemborsalesdespesesocasionadesper
la circumstància descrita i garantida en el paràgraf
següent i que afecten els serveis contractats per
l'asseguratdurantelviatge.

Quan la sortida del mitjà de transport públic triat per
l’assegurat es demora, com a mínim, 6 hores,
MútuaTerrassa reemborsa, després de presentar els
justificants i les factures corresponents, les despeses
addicionalsd'hotel,demanutencióidetransportcoma
conseqüènciadelademora,finsaunlímitde30euros.
I per cada 6 hores o més, en les mateixes condicions
indicades en el paràgraf anterior, amb 30 euros més,
finsaunlímitmàximde180euros.

En resten exclosos el riscos com els conflictes socials
(que inclouen vagues, tancaments patronals,
manifestacions, sabotatges, restricció de la lliure
circulació, etc.), i també els casos que es detallen en
lesexclusions.

16.Transmissiódemissatgesurgents

MútuaTerrassaesfacàrrecdetransmetreelsmissatges
urgents que li encarreguen els assegurats, com a
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conseqüència dels sinistres coberts per aquestes
garanties.

17.Enviamentdemedicamentsal’estranger

En cas que l’assegurat, essent a l’estranger, necessiti
un medicament i no el pugui comprar en aquell lloc,
MútuaTerrassaesfacàrrecdelocalitzar-loil’hitramet
per la via més ràpida, segons les estipulacions de les
legislacionslocals.

En resten exclosos els casos en què s’hagi deixat de
fabricarelmedicamentoenquènoestiguidisponible
enelscanalshabitualsdedistribucióaEspanya.

L’assegurathadereemborsaraMútuaTerrassal’import
del medicament, després de presentar la factura de
compradelmedicamentesmentat.

18.Bestretadefonsmonetarisal’estranger

Si l’assegurat no pot obtenir fons econòmics pels
mitjans previstos d’entrada, com són xecs de viatge,
targetes de crèdit o transferències bancàries, entre
d’altres, i això es converteix en un obstacle per
continuar el viatge, MútuaTerrassa ha de fer una
bestreta, sempre  que se li hagi lliurat un aval o
garantiaqueassegurielcobramentdelabestreta,fins
a una quantitat màxima de 1.500 euros. Sigui com
vulgui, les quantitats han de ser retornades en el
terminimàximdetrentadies.

19.Serveid’informació

Quan l’assegurat necessita informació relativa als
països que vol visitar, com, per exemple, formalitats
legalsperentrar-hi,visatsivacunes,règimeconòmico
polític, població, idioma, situació sanitària, etc.,
MútuaTerrassafacilitaaquestainformaciógeneral,sise
li demana, mitjançant una trucada telefònica de
cobramentadestinació,sis’hoestimamés,alnúmero
detelèfonindicatenaquestcontracte.

20.Defensadelaresponsabilitatpenalal’estranger

MútuaTerrassa garanteix la defensa de la
responsabilitatpenaldel'assegurat,enelsprocessosa
què sigui sotmès davant de tribunals estrangers en
l'àmbitdelasevavidaprivadaiambmotiudelviatgeo
desplaçamentqueésobjectedel'assegurança.

Enrestenexclososelsfetscausatsdeliberadamentper
l’asseguratsegonssentènciajudicialferma.

El límit màxim de despeses i fiances per a aquesta
garantiaésde3.005euros.

21.Informaciólegalal’estranger

Si l’assegurat té un problema jurídic amb terceres
personesrelacionatambunaccidentsobrevingutenla
vidaprivada,MútuaTerrassaelposaràencontacteamb


un advocat, si n’hi ha cap a la localitat, perquè hi
concertiunaentrevistaacàrrecseu.

Aquest servei es facilita únicament per als països que
mantenen relacions diplomàtiques amb Espanya, tret
queestractidecasosdeforçamajorod’unsuccésque
no pot controlar MútuaTerrassa. MútuaTerrassa no es
fa responsable del resultat obtingut amb motiu de la
consultalegal.

22.Reclamaciódedanysal’estranger

MútuaTerrassa garanteix la reclamació de danys i
perjudicisquepuguipatirl'asseguratal'estrangercom
avianant,conductordevehiclesterrestressensemotor,
ocupantdevehiclesid’embarcacionsd’úsparticularo
passatgerdequalsevolmitjàdetransport.

Aquesta garantia no inclou la reclamació dels danys
quesónconseqüènciadel’incomplimentd’unarelació
contractualespecíficaentrel’asseguratielresponsable
d’aquestsdanys.

En cas de defunció de l’assegurat, poden exercir la
reclamacióelsfamiliars,elshereusoelsbeneficiaris.

Ellímitmàximdedespesesperaaquestagarantiaésde
3.005euros.

23.Reclamacióencontractesdecompraal’estranger

MútuaTerrassa garanteix la reclamació per
l’incompliment dels contractes de compravenda a
l’estranger que tenen per objecte béns mobles, en els
qualsestàimplicatl’assegurat.

En aquesta garantia, s’entén per béns mobles
únicament els objectes de decoració, els aparells
electrodomèstics, l’aixovar personal i els aliments,
sempre que en sigui propietari l’assegurat i els faci
servirperaúspersonal.

Queden excloses de la cobertura les antiguitats, les
col·leccionsfilatèliquesonumismàtiquesilesjoiesoles
obresd’artambunvalorunitariqueexcedeixels3.000
euros.

Ellímitmàximdedespesesperaaquestagarantiaésde
3.000euros.

24.Reclamacióencontractesdeserveial’estranger

MútuaTerrassa garanteix la reclamació per
incomplimentdelscontractesd’arrendamentdeserveis
següentsal’estranger:

-Serveismèdicsihospitalaris
-Serveisdeviatges,turísticsid’hostaleria
-Serveisdeneteja,bugaderiaitintoreria
-Serveis oficials de reparació d’electrodomèstics,
autoritzatsexpressamentpelfabricant
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Només es cobreixen els contractes dels serveis que
afectenlavidaprivadadel’asseguratidelsquen’ésel
titularidestinatarifinal.

Ellímitmàximdedespesesperaaquestagarantiaésde
3.000euros.

25.Assessoramentmèdicadistància

En cas de malaltia o lesions greus d’algun dels
assegurats,MútuaTerrassafacilitaassessoramentmèdic
per decidir, en col·laboració amb el metge
corresponent, el millor tractament que cal seguir, així
com el mitjà més convenient per traslladar el ferit o
malalt,encasquesiguinecessari.

26.Enviamentdedocumentsal’estranger

Si l’assegurat necessita un document que s’ha
descuidat, MútuaTerrassa fa totes les gestions
oportunes per tal de fer-l’hi arribar fins al lloc de
destinació fins a un màxim de 120 H en concepte de
despesesd’enviament.

27.Obtenciódesalconduits

MútuaTerrassaesfacàrrecdelesdespesesocasionades
per la gestió i l’obtenció dels salconduits necessaris
perquèl’asseguratpuguiserrepatriataEspanyaquan,
com a conseqüència d’un accident, un furt o un
robatori ocorreguts durant el viatge a l'estranger,
l'assegurat no disposa del document nacional
d'identitat, dels permisosde conduir o de circulació o
delafitxad'inspecciótècnicadelvehicle.

MútuaTerrassa no es fa responsable del perjudici
causat per aquestes circumstàncies ni tampoc del mal
ús que dels documents esmentats han fet terceres
persones.

28.Despesesderecercaisalvament

MútuaTerrassaesfacàrrec,finsaunlímitde300H,de
les despeses de salvament, recerca o transport
causadesperunaccident.

S’entén per accident la lesió corporal derivada d’una
causa violenta, sobtada, externa i independent de la
intencionalitatdel’assegurat,queocasionaincapacitat
permanent,totaloparcial,obélamort.


EXCLUSIONS

Les garanties concertades no comprenen els fets
següents:









a) Elsfetscausatsintencionadamentperl’assegurato
 elsqueimpliquenculpagreuoquel’asseguratha
 actuatambdol.
b) Lesmalaltiesoelsmalscrònicspreexistents,com
 tambélesconseqüènciesquecomporten,patitsper
 l’asseguratabansdecomençarelviatge.
c) La mort per suïcidi o les lesions o les malalties
derivadesdel’intentdesuïcidioques’haprovocat
l’assegurat a si mateix, com també les derivades
d’accionscriminalsdel’assegurat.
d) Lesmalaltiesoelsestatspatològicsproduïtsperla
 ingesta d’alcohol, psicòtrops, al·lucinògens o
 qualsevol droga o substància de característiques
 similars.
e) Els tractaments estètics i el subministrament o la
substitució d’audiòfons, lents de contacte, ulleres,
ortesisipròtesisengeneral, com també les
despeses generadespelspartsoelsembarassosi
qualsevol tipusdemalaltiamental.
f) Les lesions o malalties derivades de la participació
del’assegurat
en apostes, competicions o
provesesportives,lapràcticade l’esquí i de
qualsevolaltretipusd’esportd’hivernodels

anomenats d’aventura (incloent-hi el senderisme,
les travesses i activitats similars), i el rescat de
persones a la mar, a la muntanya o en zones
desèrtiques.
g) Les que es deriven, directament o indirecta,
d’incidents provocats per l’energia nuclear, les
radiacionsradioactives,les catàstrofesnaturals,les
accionsbèl·liques,elsavalotsoles accions
terroristes.
h) Qualsevol despesa mèdica o farmacèutica  inferior
a9euros.


PETICIÓD’ASSISTÈNCIAENVIATGE

Davant d’un possible esdeveniment cobert per les
prestacionsdelcontracte,l’assegurats’hadeposaren
comunicació obligatòriament amb el servei telefònic
d’urgènciaestablertperMútuaTerrassa,totindicant-hi
lesdadessegüents:elnomdel’assegurat,elnúmerode
contracte,elllocielnúmerodetelèfondellloconési
el tipus d’assistència que necessita; aquesta
comunicacióespotferdecobramentadestinació.


DISPOSICIONSADDICIONALS

MútuaTerrassa no assumeix cap obligació en relació
amb les prestacions que no li han estat demanades o
que no s’han donat sense acord previ, excepte en els
casosdeforçamajorjustificatsdegudament.

Quan, en la prestació dels serveis, no és possible la
intervenció directa de MútuaTerrassa, aquesta Mútua
té l’obligació de reemborsar a l’assegurat les despeses
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acreditadesdegudamentquederivend’aquestsserveis,
de la quantia de la prestació, durada màxima, lloc de
dins el termini màxim de 40 dies a partir de la
presentació i tramitació, documentació que cal
presentaciódelsjustificantsdelesdespeses.
presentarquansesol·licita.
Aquesta garantia forma part integrant del contracte

corresponent i no té validesa per separat. S’aplica el
Contractesd’assegurances:Orientaciórelativaalsdrets
reglamentdelcontracte,semprequenocontradiguiel
i  obligacions referents a pòlisses d’altres entitats
quedisposaaquestagarantia.
asseguradores que emparin el fet causant del sinistre;

actuacions que cal seguir davant l’asseguradora,
29.Assistènciajurídicatelefònica
obligacions fiscals i tràmit de la liquidació, quan es

requereixi.
Mitjançantaquestagarantiaiperalcasdedefuncióo

accident de qualsevol dels assegurats, MútuaTerrassa
Contractes de lloguer: Orientació sobre les gestions
posa a disposició dels interessats un advocat, perquè
que cal fer per subrogar els causahavents en els
elsinformitelefònicamentatravésdelnúmero902109
contractes d’arrendament sobre els béns immobles
846, de 9 a 19 hores, de dilluns a divendres, sobre
formalitzats pel difunt en qualitat d’arrendador o
l’abast dels drets que els assisteixen en relació amb
arrendatari,ocomausufructuarid’aquestsbéns.
l’esmentadadefuncióoaccident.


Canvis de titularitat: Orientació per portar a terme el
Lacoberturainclou,entred’altres,lesconsultessobre
canvidetitularitatdevehiclesalaDireccióGeneralde
aquestesqüestions:
Trànsit, així com dels contractes de subministrament

d’aigua,gas,telèfon,electricitatitelecomunicacions.
Pensiódeviduïtatiorfandat:Personesquetenendret

de percebre-la, quantia de la prestació, lloc de
Productesfinancers:Orientacióperreclamarelsdretsi
presentació i tramitació, documentació que cal
beneficisqueassisteixinelscausahaventsambrelacióa
presentarquansesol·licita,compatibilitatamblafeina,
bancs,caixesd’estalviialtresentitatsfinancerespertot
momentenquès’extingeix.
tipus de contractes o actius financers dels quals és

titularobeneficiarieldifunt.
Auxili per defunció: Persones que tenen dret de

percebre’l,quantiadelaprestació,llocdepresentaciói
Reclamació a tercers: Orientació sobre les possibles
tramitació, documentació que cal presentar quan se
accions per reclamar responsabilitats pels danys i
sol·licita.
perjudiciscausatsalscausahavents,quanladefuncióo

accident és imputable a tercers, i també sobre l’acció
Altres prestacions: Informació sobre les possibles
directa que els pugui correspondre davant
prestacionsaquètinguindret,diferentsdelesgenerals
l’asseguradoradelcausant.
de la Seguretat Social (ajudes de comunitats

autònomes,ajuntaments,etc.).
Reclamació per serveis: Orientació sobre les possibles

accions per reclamar responsabilitats en cas
Herències:Determinaciódelshereus,procedimentque
d’incompliment dels serveis prestats amb motiu de
cal seguir des del moment de la defunció,
defunció o accident, com ara serveis mèdics i
documentació que cal presentar, diferència entre els
hospitalaris, d’ambulància, de trasllat del difunt i
casosenquès’atorgatestamentielsqueno,impostos
funeraris.
ques’handepagariterminisperfer-neelpagament.


30.Tràmitsdegestoria
Obligacionsfiscals:Tributacióaquèestansubjectesles

prestacions econòmiques que es percebin com a
Aixímateix,mitjançantaquestagarantiaiperalcasde
conseqüència de defunció o accident. Altres impostos
defunció o incapacitat permanent de qualsevol dels
quehipuguinseraplicables.
assegurats,MútuaTerrassaelsgaranteixl’obtenciódels

documents següents i la tramitació a l’organisme que
Accidents laborals: Definició del concepte, tipus
correspongui, fins a un límit màxim de 300 euros per
d’accidents laborals, responsabilitats de l’empresa per
sinistre,delescontingènciessegüents:
manca de mesures de seguretat i d’higiene,

conseqüències.
30.1.Obtenciódelscertificatsnecessarisde:

- Defunció
Incapacitat permanent: Persones que tenen dret de
- Naixement
percebre la prestació, tipus d'incapacitat, graus,
- Matrimonioconvivència
quantia de la prestació, procediment per a la seva
- Registredeparellesdefet
avaluació i declaració, lloc de presentació i tramitació,
- Fedevida
documentació que cal presentar quan se sol·licita,
- Últimesvoluntatstestamentàries
compatibilitatamblafeina,momentenquès’extingeix.
- CotitzacióalaSeguretatSocial


Incapacitat temporal per accident: Quan es produeix,

requisits exigits per abonar la prestació, determinació
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30.2. Tràmits a l’Institut Nacional de la Seguretat
Social:
- Baixa
- Auxiliperdefunció

30.3.Anotaciódeladefuncióenelllibredefamília

30.4.Sol·licituditramitaciódelapensiódeviduïtata
l’INSS

30.5. Sol·licitud i tramitació de la pensió d’orfandat a
l’INSS

30.6.Sol·licituditramitaciódelapensiód’incapacitata
l’INSS
Només es garanteixen les gestions per la via
administrativa.Quedaexclosalaviajudicial.

Aquest article no inclou en cap cas les despeses
següents:
- Impostos
- Honorarisdenotaria
- Honorarisderegistres


PRESTACIÓDELSSERVEIS

MútuaTerrassa manifesta que la prestació dels serveis
es duu a terme per mitjà de l’organització ARAG,
Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, SA
SociedadUnipersonal.

A fi de facilitar la prestació urgent dels serveis,
MútuaTerrassahadelliuraral’asseguratdocumentació
acreditativa dels seus drets com a titular, com també
lesinstruccionsiunnúmerodetelèfond’urgència.Els
números de telèfon d’urgència d’ARAG són els
següents:

Desd’Espanya: 934857742
Larestadelmón:+34934857742


31.SERVEIAVANSALUD

Elsnostresasseguratsdisposarandel’accéspreferenta
una àmplia gamma de serveis que abasten diferents
àmbits:

- Medicinesalternativesitractamentsmèdics
- Respostaalesnecessitatsdelespersonesgransi/o
amb discapacitats, promocionant la seva
autonomiaimillorantlaintegracióenelseuentorn
socialifamiliar
- Segonaopiniómèdicainternacionalperamalalties
greus
- Consellmèdictelefònic
- Serveitelefònicd’orientaciópsicoemocional







31.1.ServeisBenestariSalut

Enaquestserveis’incorpora:

- CirurgiaRefractivaambLàserOftalmològic
- ReproduccióAssistida.Tractamentsd’Infertilitat
- TermalismeiBalneoteràpia
- CentresdeMedicinaiCirurgiaEstètica
- Tractamentsdedeshabituaciótabàquica
- Psicologia
- Pedagogia
- Logofoniatria
- Centresd’Òptica,AudiòfonsiOrtopèdia
- Naturopatia
- Homeopatia
- Acupuntura
- Podologia
- CentresEsportius
- Veterinaris

Els assegurats accediran a aquests serveis abonant
directament al proveïdor bé,  els barems pactats per
Avantsalud o l’import que correspongui, amb els
descomptes respecte de la llista oficial de preus al
públic.

31.2.ServeideSegonaOpinióMèdicaInternacional

Els assegurats podran sol·licitar de forma gratuïta una
segona opinió mèdica de la malaltia que pateix, així
com recomanacions diagnòstiques i/o terapèutiques,
als especialistes, centres assistencials i acadèmics
internacionalsconcertats.

Aquestserveicobreixlessegüentsmalaltiesgreus:

- Càncer
- MalaltiesCardiovasculars
- Trasplantamentsd’òrgans
- Malalties neurològiques i neuroquirúrgiques,
incloentaccidentscerebrovasculars
- Insuficiènciarenalcrònica
- MalaltiaidiopàticadeParkinson
- Malaltiad’Alzheimer
- Esclerosimúltiple

31.3.ConsellMèdicTelefònic24hores

Suport mèdic telefònic en qualsevol moment, de
metges de família qualificats, que els facilitaran, de
forma personalitzada i gratuïta, consells i
recomanacions a les consultes que els plantegin, no
tenintentotcas,valorterapèutic.

31.4.Serveid’AjudaaMajors(Gentgran)

Aquestserveicontribueixamillorarlaqualitatde vida
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delespersonesd’edatavançadai/oambdiscapacitats,
atravésde:

- Serveid’AssessoramentTelefònicGratuït
- Serveisd’ajudapersonalamajorsodependents
- Tractamentsespecialitzats(Assistènciamèdica)
- Serveid’atencióalallar

31.5.ServeiTelefònicd’OrientacióPsicoemocional

Suport psicoemocional a través d’una avaluació
psicològica telefònica, ja sigui immediata o
programada, d’un psicòleg clínic, que li facilitaran, de
forma personalitzada i gratuïta, consells i orientacions
quenoconstituiranencapcasundiagnòsticclínic.

31.6.ServeiMèdic
Permetl'accésafacultatiusicentresmèdicsque
formenelquadremèdicdelServeifranquiciat
"Avantsalud".

inclou:

a.Consultesdemedicinaprimària
b.Consultad'especialistes
c.Mitjansdediagnòstic
d.tractamentsmèdics
i.Hospitalitzacióiintervencionsquirúrgiques

TotsaquestsServeisMèdicsconformenunampli
quadremèdic,distribuïtspertotEspanya.

Esposarantotselsmitjansnecessarisperala
incorporaciódeproveïdorssanitarisenaquellsllocson
siguipossiblelasevacontractació.Tanmateix,siaixò
nofosfactible,esfacilitaràl'accésalserveimitjançant
lescontractacionsrealitzadesenaltreslocalitatsi/o
províncies.
Elsasseguratsaccediranaaquestsserveisabonant
directamentalproveïdorbé,elsbaremspactatsper
Avantsaludol'importquecorrespongui,ambels
descomptesrespectedelallistaoficialdepreusal
públic.

31.7.ServeiDental

Comprèndeterminatsserveisdentalsgratuïtsil'accésa
unQuadredeFacultatiusapreufranquiciatenrelacióa:

-Odontologiageneralipreventiva
-Radiologiaoral
-Ortodòncia
-Odontopediatria
-Periodòncia
-Pròtesisicirurgiaoral
-Estèticadental

Elsserveisdentalsgratuïtssón:

-Unarevisiódentalanual,incloenteldiagnòsticclínici
 elpressupostdeltractament.


-Unaconsultadentalanuald'urgència.
-Radiografiesintrabucals.
-Educacióenmatèriad'higienebucal.
-Tractamentdefluoració.
-Retiradadepuntsdesuturabucals.
-Periodòncia:diagnòsticisondatge.
-Unanetejabucal(Tartrectomia)anualperassegurat.
-Ensenyamentdetècniquesderaspallat
-Ajustoclusalsensemuntatgeenarticuladorpera
 pròtesi
-Estudiimplantològic
-Falsmonyódetitani
-Cargoldecicatrització/cimentació

Elsserveisdentalsdiferentsdelsenumerats
anteriormentseranabonatsperl'usuaridirectamental
facultatiu,segonselsbaremsdelserveiAvantsalud
publicatsencadamoment.


PRESTACIÓDELSSERVEIS

MútuaTerrassamanifestaqueelsserveisseranatesosa
través de l’organització HNA SC,  HERMANDAD
NACIONAL
DE
ARQUITECTOS
SERVICIOS
CORPORATIVOS DE SEGUROS Y PENSIONES, S.A.
(SociedadUnipersonal).

Els assegurats per a la utilització del Servei Barem
“AVANTSALUD”,disposarande:

- CallCenter,personalitzatatravésdeltelèfon913
840 446  habilitat per a tal efecte, en el qual
l’informaranles24horesdeldiadels365del’any.

- Targetapersonalitzada
 Cada usuari disposarà d’una targeta identificativa
que li permetrà accedir a tots aquests serveis
franquiciats.Enlamateixaapareixeràellogotipde
“AVANTSALUD” i el número habilitat per a tal
efecte.

- PàginaWeb
 Aaquestservei,d’úsrestringit,espodràaccedira
través de la pàgina web de MútuaTerrassa la
pàginawebdelServeideBaremd’Avantsalud.

 En aquesta pàgina web l’assegurat pot consultar
els facultatius, centres mèdics, estètics, etc.
disponibles per localitats i els imports a abonar
ambcaràctergeneralpelsserveisprestats,excepte
en aquells, que requereixin l’elaboració prèvia
d’un pressupost, com les intervencions
quirúrgiques,leshospitalitzacions,lesanalítiques,
etc.








Pàgina8de9

JD_10/2020






32.SERVEID'ATENCIÓPSICOLÒGICAENPROCESSOS
DEDOL

S'ofereix un servei personalitzat d'Atenció Psicològica
en els processos de pèrdua i dol derivats de les
següents situacions que es puguin esdevenir a
qualsevoldelespersonesasseguradesalcontracte:

-Defunció
-Invalidesaabsolutaipermanent
-Càncer

Podranrebreaquestserveiunfamiliardequalsevoldels
asseguratsdelcontracte:cònjugeoparelladefet,fills,
paresogermans.

32.1.Descripciódelservei

Elserveiinclou3sessionsd'assistènciagratuïtasempre
ques'hiaccedeixidinsdelsprimerssismesosdesdela
datad'ocurrènciadelacausaemparada.

Les sessions tenen una durada mínima de 45 minuts
cadascuna,sibélesduesprimeressolenrealitzar-sede
maneraconjuntaenlaprimeravisita.

Si a la localitat on s'ha de prestar el servei no es
comptés amb un psicòleg presencial o bé la persona
quel’haderebrenopoguéstraslladar-sealcentremés
proper, el servei es realitzarà mitjançant sessions
telefòniquesd'unmàximde30minutscadascuna.

En cas que el familiar vulgui rebre més sessions
addicionals,podràcontractar-lesacàrrecseuaunpreu
preferentsentatèspelmateixPsicòleg.

32.2.PrestaciódelsServeis

MútuaTerrassamanifestaqueelsserveisseranatesosa
través de PSIKIRED, S.L. podent contactar al telèfon
902109061.

Laresponsabilitatperaqualsevoldanyoperjudicique
es pugui ocasionar com a conseqüència dels serveis
prestatscorresponaPSIKIRED,quedantMútuaTerrassa
exoneradadelamateixa

Les persones queprestaran el servei són professionals
ambtitulacióacadèmicaenPsicologia.

32.3.Posadaenmarxadelservei

MútuaTerrassafaràesmentl'asseguratsifospossibleo
bé als seus familiars, de l'existència d'aquest servei
perquèpuguincontactarambPSIKIRED.

En el cas que, l'assegurat o els seus familiars després
decontactarambPSIKIREDnoacceptessininicialment







el servei, transcorreguts aproximadament 10 dies,
PSIKIREDesposaràencontactenovamentambellsper
oferir-lo.

Enelsupòsitqueelsfamiliarscontinuïnconsiderantno
utilitzar-lo, entre el segon i tercer mes, PSIKIRED
tornarà a contactar amb ells per reiterar aquest
oferiment,jaqueenprocessosdepèrduaéselmoment
enquèsesolnecessitarméssuport.

Si els familiars continuen sense necessitar el servei,
sempre el podran sol · licitar, dins dels primers sis
mesoscontactantambPSIKIRED;transcorregutaquest
terminilacoberturahauràfinalitzat.
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