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Reglament de Serveis
Funeraris



CONTINGÈNCIESCOBERTES


Article1.Cobertura

Encasdedefunciód'undelsassegurats,laMutualitat
garanteixlaprestaciódelsserveiscontractats,segons
la descripció que consti al Document d’Associació i
fins al límit del capital contractat per aquesta
cobertura.

La prestació principal és el servei d’enterrament o
d’incineracióicomplementàriament,espotcontractar
els següents serveis amb un capital específic per a
cadascund’ells:

- Nínxolenpropietat
- Nínxoldelloguer
- Làpida
- Columbari
- Trasllat voluntari: engloba les despeses
necessàries per al trasllat del cos des del lloc de
defunció, al cementiri o planta incineradora dins
el territori espanyol triat lliurement pels
beneficiaris del difunt i que no sigui el
corresponentalllocderesidènciahabitualindicat
alDocumentd’Associació.
- Despeses extraordinàries: corresponen als serveis
utilitzats pels familiars del difunt durant les 72
hores posteriors a la defunció, com el transport
utilitzatperrealitzareldesplaçamentalapoblació
deresidènciadeldifunt(bitlletsd’avió,tren,taxi,
transport públic d’autobusos, metro i tramvia),
aixícoml’allotjamentiàpatsenaquestapoblació.
La Mutualitat reintegrarà als familiars, prèvia
presentaciódelesfactures,elcostdelsserveis.






























Quedencobertselsserveisfunerariscontractatsenel
supòsit d'interrupció de l'embaràs de l'assegurat per
pèrduadevidadelfetusobéperdefunciódelmenor
abans de fer els trenta dies d'edat, fins al límit del
capitalasseguratque tinguin per a aquestaprestació
lamareoelpare.

Enelcasque,perqualsevolcircumstancia,alienaala
voluntatdelaMutualitat,forçamajoroperhaver-se
realitzat el servei per uns altres medis diferents als
ofertsperlaMutualitat,nofospossibleproporcionar
qualsevol dels serveis funeraris contractats dins
d’aquestreglament,essatisfaràelcapitalasseguratde
cadaprestaciónorealitzadaalshereuslegals,nosent
responsabledelaqualitatdelsserveisprestats.

Si el cost del servei no arriba al capital assegurat, la
MutualitatabonaràladiferènciaalMutualistao,enel
seudefecte,alsseushereuslegals.

Enelcasdequeeldifuntsiguimenorde14anyss'ha
deferúsdelatotalitatdelcapitalassegurat,nosent
per tant d'aplicació l'especificat en els dos paràgrafs
anteriors.

Encasdeconcurrènciaentremésd'unaasseguradora,
l'assegurador que no haguès pogut complir amb la
prestació del servei funerari, vindrà obligat al
pagamentdelcapitalasseguratalshereuslegals.

En cas de concurrència dins la Mutualitat,
MutuaTerrassa estarà obligada a retornar, a petició
del Mutualista, les primes pagades desde que es va
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produirlaconcurrència,ambdeducciódelesdespeses
de gestió consumides. El mutualista podrà escollir si
vol anul·lar una de les pòlisses i podrà escollir quina
mantenirenvigor.

Peralesprestacionsdenínxol,columbariilàpida,un
cop realitzat el servei o abonat el capital als
beneficiaris, la prestació quedarà extinguida del
contracteperatotselsassegurats.


Article2.

Si la família del difunt vol inhumar el cadàver en un
cementiri diferent del domicili del difunt i no té
contractat la cobertura de trasllat voluntari, les
despesesqueaquestcanvis'origininseranacàrrecde
lafamília.Igualmentpodràmillorarelserveicontractat
abonantladiferència,encapcasrebaixar-lo.


Article3.

Si per qualsevol causa, legal o voluntària, fos
necessària l'autòpsia del cadàver, les despeses que
s'origininseranacàrrecdelsfamiliars,encarregant-se
delesgestionsMútuaTerrassa.


Article4.Capitalassegurat

Seràpotestatiudelsmutualistesestablirelcapitalque
estimiconvenientperalatotalcoberturadelserveia
realitzar. A aquest efecte, la Mutualitat assessorarà
sobreelscostosdelsserveisqueesrealitzinenlaseva
poblacióhabitualderesidència.

La Mutualitat podrà incrementar el capital assegurat
per tal d'adequar-la a l'increment de cost dels
diferentselementsqueconformenelserveifunerari.

La quota es veurà incrementada com a resultant
d'aplicar l'augment de capital a la taxa corresponent
en funció de la modalitat de pagament contractada
peraaquestaprestació.

Encasdenegativadelsocimutualistaaactualitzarel
capital assegurat, en el moment de sobrevenir el
sinistre,l'asseguradornomésestàobligatasatisferel
capitalasseguratinoacobrirlatotalitatdelservei.

L'importdelcapitaldelesprestacionscorresponentsa
la modalitat de quota única quedarà revaloritzat
automàticament a cada aniversari anual de la
prestació respecte a la data d'alta, segons el
percentatge fixat al Document d'Associació. El
mutualista i MútuaTerrassa no podran renunciar a la
revaloració.

El capital augmentarà en funció del percentatge
establertsibéaquestfetnosuposaràl'emissiód'una
novaquota.


Article5.Durada

Elcontractes'estableixpelperíodedetempsprevistal
documentd'associació.

Alseuvencimentesprorrogaranautomàticamentper
períodes naturals de forma vitalícia mentre visqui
algun dels assegurats. El Soci Mutualista podrà, no
obstant, oposar-se a la pròrroga del contracte,
mitjançant notificació escrita, efectuada un termini
d’unmesd’anticipacióalafinalitzaciódelperíodeen
curs. MútuaTerrassa no pot rescindir la pòlissa,
únicament podrà oposar-se a la renovació de les
prestacions opcionals y serà comunicat al mutualista
amb almenys dos mesos d’anticipació a la conclusió
delperíodeencurs.


Article6.Valorderescat

Encasdecontractaciódelamodalitatquotaúnica,el
mutualistapotsol·licitaraMútuaTerrassaelrescatde
lesprestacionsassociadesalsserveisfunerarisdescrits
enaquestreglament.

El valor de rescat s'obtindrà aplicant a la provisió
matemàtica que tingui la prestació calculada segons
lesbasestècniquesdelamateixaunapenalitzacióque
dependràdel'antiguitatdelapòlissa:

 Anysenvigor
Penalització

1
15%

2
12,5%

3
10%

4
7,5%
 5isuccessius
5%

Ladisposiciódelrescatportaràal'extinciód'aquestes
coberturesipertantdelcontracte.

Enelcasqueenunaprestaciódelamodalitatquota
anivellada s'efectuï una aportació extraordinària,
tambétindràdretarescat,quedantextingitelcapital
corresponentaaquestaaportació.


Article7.Carències

Per a les modalitats de quota renovable i quota
anivelladas'estableixunacarènciadesismesosdesde
l'alta,exceptesilacausadelamortésunaccidenten
quènos'aplicaràcaptipusdecarència.

A efectes d’aquest reglament, queda cobert la mort
persuïcidi,ambunacarènciad’unany.


Article8.ModalitatdeQuota

La quota a aplicar serà l’establerta al Document
d’Associació per a cadascuna de les prestacions
contractades.
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El mutualista podrà escollir entre les següents
modalitats en base a les normes de contractació
establertesperacadascunad’elles:

- Quota anivellada: la quota es determina en el
moment de l'alta de la prestació en funció de
l'edatdel'assegurat;sinovariaelcapitalassegurat
en anualitats posteriors la quota es mantindrà
constant.

- Quota renovable: la quota variarà en cada
renovació, amb aplicació de les quotes que tingui
en vigor MútuaTerrassa en l'esmentada data,
atenental'edatdel'asseguratenelmomentdela
renovacióielcapitalgarantit.

- Quota única: la quota única inicial cobrirà la
prestació assegurada durant tota la durada
estipulada.

La modalitat de quota renovable només es pot
mantenirfinsalfinaldel’anualitatenquèl’assegurat
compleixi l’edat de 65 anys; en aquest moment es
passaràautomàticamentlesprestacionsafectadesala
modalitatdequotaanivellada.

El Mutualista podrà sol·licitar el pas a aquesta
modalitatenqualsevolmomentanterioral’edatlímit.


PRESTACIONS


Article9.

El sinistre s'ha de comunicar a la Mutualitat el més
aviatpossible.

La mort de l'assegurat, causada dolosament pel
beneficiari, privarà a aquest del dret a la prestació
establerta al contracte, restant aquesta integrada al
PatrimonidelSociMutualista.

Per al cobrament de la prestació, haurà d'aportar la
següentdocumentació:

a. Certificat literal de defunció de l'assegurat
expeditpelRegistreCivil.
b. Certificat mèdic oficial del metge que l'hagi
atès últimament, en què es precisi la
naturalesaicausesquehaginoriginatlamort.
c. Document acreditatiu legal de la seva
identitatdebeneficiari.
d. Justificació legal conforme s'ha realitzat el
pagament de l'impost sobre successions i
donacions que per l'assegurança pugui
correspondre,obélasevaexempció.








e. En cas d'accident, informació de l'autoritat
policialojudicialqueintervinguésenelfet.


La Mutualitat, podrà sol·licitar un altre tipus
d'informacióoprovescomplementàries,quepermetin
valorarelfetcausantdelaprestació,inclòsprocurantlesdirectament.
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