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Reglament Mort per Accident


CONTINGÈNCIESCOBERTES


Article1.-

Encasdemortdel’Asseguratsobrevingudadeforma
immediata o dins el termini d’un any, com a
conseqüènciadirectad’unaccidentidurantlavigència
del contracte, la Mutualitat pagarà al Beneficiari la
quantitatestablertaenelDocumentd'Associació.

Lacoberturaésvàlidaentotelmón.


Article2.-

Lacoberturafinalitza:

a. El dia en que l'Assegurat acompleixi els 70
anysd'edat.
b. Al venciment de l’anualitat en la qual es
produeixi una Incapacitat Permanent
Absoluta.
c. Encasdemortdel'Assegurat.


Article3.-ContingènciesExclosesdeCobertura

Quedaexclòsdecobertura,laMortperaccidentderivada
de:

a. Lesconseqüènciesderivadesderiscoscobertspel
ConsorcideCompensaciód’Assegurancessegons
s’especificaalReglamentGeneral.
b. ElsuïcididelapersonaAssegurada.
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c. Les conseqüències de la pràctica professional
d’esports, així com la pràctica d’activitats
subaquàtiques a més de 20 metres de fondària,
ascensions a alta muntanya i escalada, activitats
esportives aèries, rafting, puenting, pràctiques
esportives utilitzant vehicles a motor, pràctiques
d’esquíforadelespistessenyalitzadesatalefecte
iqualsevolaltreassimilableaaquestes.
d. Els accidents originats o atribuïbles a l'ús
d'estupefaents o altres tòxics, derivats
d’alcoholisme, actes d'imprudència temerària o
motivatsperunabaralla.
e. Lesalteracionsenl’estatdesalutaconseqüència
de guerres civils o internacionals, fets declarats
oficialmentcomcatastròficsocalamitatnacional,
aixícomlesconseqüènciesderivadesdel’energia
atòmica nuclear, excepte que s’ocasioni com a
conseqüència d’un tractament mèdic basat en
aquestafontd’energia.
f.Laconducciódevehiclesamotorsil’Asseguratno
disposadelcorresponentpermísdeconduir.


PRESTACIONS


Article4.-

El Beneficiari comunicarà a la Mutualitat la mort de
l'Assegurat,enelterminimàximde7diesdesdelseu
coneixement.

Les prestacions previstes per als riscos d’Incapacitat
PermanentperAccidentiMortperAccident,noseran
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acumulables com a resultat d’un mateix accident,
abonant-seelcapitalasseguratdemajorimport.

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

a. Certificat literal de defunció de l'Assegurat
expeditpelRegistreCivil.
b. Informe detallat del metge que l’hagi atès
darrerament, en el que es precisi la natura,
causes,principiievoluciódelalesiócorporal
quehagioriginatlamort,osil’Asseguratno
estavaentractamentmèdicabansdelaseva
mort,uninformemèdicocertificatoficialen
el que s’expressi la causa de la mort o les
circumstànciesenques’haproduït.
c. Documentacreditatiulegaldelasevacondició
deBeneficiari.
d. Justificació legal conforme s'ha realitzat el
pagament de l'impost sobre successions i
donacions que per l'Assegurança pugui
correspondre,obélasevaexcempció.
e. Informaciódel’autoritatpolicialojudicialque
intervinguésenelfet.

LaMutualitat,podràsol·licitaraltretipusd’informació
oprovescomplementàries,quepermetinvalorarelfet
causant de la prestació, inclòs procurant-se-les
directament.




Article2.-

Lacoberturafinalitza:

a. El dia en que l'Assegurat acompleixi els 65
anysd'edat.
b. Encasdemortdel'Asseguratod’Incapacitat
AbsolutaiPermanentd’aquest.


Article3.-ContingènciesExclosesdeCobertura

Queden excloses de cobertura, les Incapacitats
Permanentsperaccidentderivadesde:

a. Lesconseqüènciesderivadesderiscoscobertspel
ConsorcideCompensaciód’Assegurancessegons
s’especificaal’annexderiscosextraordinaris.
b. Intent de suïcidi, així com les causades
voluntàriamentperl’Assegurat.
c. Les conseqüències de la pràctica professional
d’esports, així com la pràctica d’activitats
subaquàtiques a més de 20 metres de fondària,
ascensions a alta muntanya i escalada, activitats
esportives aèries, rafting, puenting, pràctiques
esportives utilitzant vehicles a motor, pràctiques
d’esquíforadelespistessenyalitzadesatalefecte
iqualsevolaltreassimilableaaquestes.
d. Els accidents originats o atribuïbles a l'ús
d'estupefaents o altres tòxics, derivats
d’alcoholisme, actes d'imprudència temerària o
motivatsperunabaralla.
e. Lesalteracionsenl’estatdesalutaconseqüència
de guerres civils o internacionals, fets declarats
oficialmentcomcatastròficsocalamitatnacional,
aixícomlesconseqüènciesderivadesdel’energia
atòmica nuclear, excepte que s’ocasioni com a
conseqüència d’un tractament mèdic basat en
aquestafontd’energia.
f.Laconducciódevehiclesamotorsil’Asseguratno
disposadelcorresponentpermísdeconduir.

Reglament Incapacitat
Permanent per Accident

CONTINGÈNCIESCOBERTES


Article1.-

En cas de d’Incapacitat Permanent de l’Assegurat
sobrevinguda de forma immediata o dins el termini
d’unany,comaconseqüènciadirectad’unaccidenti
durantlavigènciadelcontracte,laMutualitatpagarà
al Beneficiari, la quantitat resultant d’aplicar el
percentatgequeescorresponguialgraud’incapacitat
sofert segons l’establert en el barem que figura a
l’article5delpresentReglament,alcapitalestablertal
Documentd’Associacióperaquestaprestació.

Si l'Assegurat resulta, per un mateix accident, amb
diverses seqüeles, la prestació total es calcularà per
acumulació dels percentatges establerts per elles,
sensequel'importconjuntexcedeixi,encapcas,del
capitalasseguratperaquestaprestació.

Lacoberturaésvàlidaentotelmón.






Pàg.2de3

PRESTACIONS


Article4.-

ElBeneficiaricomunicaràalaMutualitatl’ocurrència
delfetquepoguéscausarlaIncapacitatPermanent.

Peralcobramentdelaprestació,hauràd'aportar,enel
termini màxim de 7 dies des del coneixement de la
possibilitatdelalesióirreversibleinvalidant,lasegüent
documentació:

a. Informe detallat del metge que hagi assistit
l’accidentat, en que es precisi la natura,
causes, circumstàncies, lesions sofertes i les
conseqüències hagudes o previsibles de
l’accident.
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b. Informedelcentresanitarionestiguiingressat
en el qual es detallin les intervencions
practicades,leslesionscausadesperl’accident
ipronòsticdelesmateixes.
c. Documentacreditatiulegaldelasevaidentitat
deBeneficiari.
d. Informaciódel’autoritatpolicialojudicialque
intervinguésenelfet.

LaMutualitat,podràsol·licitaraltretipusd’informació
oprovescomplementàries,quepermetinvalorarelfet
causant de la prestació, inclòs procurant-se-les
directament. L’Assegurat podrà autoritzar als seus
metgesafacilitarinformacióreferental’accidentque
hagi sigut causa directa o indirecta de la Incapacitat
Permanent.

La comprovació i determinació s’efectuarà per la
Mutualitatuncoprebudaladocumentacióestablerta
enaquestreglament.

El facultatiudesignat per la Mutualitat, enbase a la
informació facilitada i els reconeixements que
considerinoportuns,determinaràelgraud’incapacitat.

En cas de que no existís acord sobre el grau
d’incapacitat, es procediràa solventar les diferències
mitjançantperitsmetges,segonsl’establertenlaLlei
deContracted’Assegurança.


Article5.-Baremdecoeficientsdeterminantsdelgrau
d’IncapacitatPermanent

IncapacitatPermanentAbsoluta

Coeficient100%
Pèrdua complerta i definitiva d’ambdós braços,
ambduesmans,ambduescames,d’ambdóspeus,oun
membre superior i un altre inferior al mateix temps,
paràlisitotal,ceguesaabsoluta,sordesacomplertade
lesduesoïdes.
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IncapacitatPermanentParcial
Contingència 

Coef.%

Pèrduairreversibledelacapacitat
d’expressióoral

40

Pèrduacomplertadelavisiód’unull

30

Sordesacomplertad’unaoïda

15


Pèrduaoinutilitzacióabsolutade:






 Unacamapersobregenoll

60

 Unacamapersotagenoll

45

 Unpeu

30

 Elprimerditdelpeu

5






Pèrduaoinutilitzacióabsolutade:



DretaEsq.


 Elbraçolamà

7060

 Elditpolzedelamà

2520

 Elditíndexdelamà

1510






 Undelsaltresditsdelamà
105

S’enténpersordesacomplertalapèrduairreversiblede
lacapacitatauditivaglobalenun90%.

S’enténperpèrduadelacapacitatd’expressióoralla
impossibilitat absoluta i irreversible d’establir
comunicaciómitjançantelllenguatgeoral.

Sil’Asseguratésesquerrà, elpercentatgeprevistper
l’extremitatdretas’aplicaràal’esquerra.

Si la incapacitat prové d’un defecte no previst en el
barem anterior el coeficient a aplicar es determinarà
peranalogia.

Si un membre afectat per un accident presentava ja
ambanterioritatundefectefísicofuncional,elgrau
d’incapacitatvindràdeterminatperladiferènciaentre
el de la incapacitat preexistent i el que resulti de
l’accident.
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