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Protecció

Reglament Hospitalització
Article 1. Hospitalització
Si l’assegurat requereix hospitalització mèdica i/o
quirúrgica, a causa de malaltia i/o accident, segons el
pactat al document d’associació, MútuaTerrassa
abonarà per aquests dies el subsidi establert al
document d’associació.

La cobertura és vàlida en tot el territori de l’Estat
Espanyol.

Determinació del tipus de prestació:
a) Hospitalització mèdica: permanència a una
clínica o hospital per a la realització
d’exploracions, proves o tractaments
especials com a conseqüència d’una malaltia
i/o per accident.

a) Quan l’assegurat compleixi els 65 anys.
b) En cas de mort de l’assegurat.

Article 2. Finalització de cobertura

Article 3. Contingències excloses de cobertura
Queden excloses de cobertura, les hospitalitzacions
derivades de:

b) Hospitalització quirúrgica: permanència a
una clínica o hospital per a ésser sotmès a
una
intervenció
quirúrgica
com
a
conseqüència d’una malaltia i/o accident.

a) Els processos patològics que tinguin com a
manifestació única el dolor, i que no estiguin
confirmats per proves de diagnòstic.
b) Les malalties que pateixi l'assegurat que siguin
d'índole imprecisa i sense símptomes objectius.
c) Les malalties o trastorns ocasionats o
desencadenats per l’estrès.
d) Les malalties, accidents i processos patològics
causats voluntàriament per l’assegurat, així com
els tractaments terapèutics no imprescindibles o
negligentment aplicats.
e) Les conseqüències o seqüeles de l’embaràs
derivades de l’avortament o part.
f) Les conseqüències o seqüeles de la Cirurgia
Bariàtrica.
g) Sessions de diàlisi.

El subsidi diari a satisfer per MútuaTerrassa, durant
tot el procés, serà el vigent en la data d’inici de
l’hospitalització.
Durant el termini màxim de 90 dies, la Mutualitat
garanteix el pagament del subsidi diari per cada dia
que l’assegurat pernocti de forma ininterrompuda en
condició de pacient en una clínica o hospital, per
qualsevol causa que no estigui exclosa de cobertura.
Les hospitalitzacions successives pel mateix procés o
causes relacionades amb aquest tindran la
consideració d’un sol període d’hospitalització als
efectes del còmput del termini màxim garantit.
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Article 4. Prestacions
Per al cobrament de la prestació, l’assegurat haurà
d’aportar:
a) En un termini màxim de 15 dies des de la data de
l’hospitalització, certificació lliurada pel metge
operador o metge responsable, on constin nom i
cognoms de l’assegurat, el nom del centre
hospitalari on hagi estat intervingut o tractat, la
classe d’intervenció o hospitalització i l’historial
clínic.
b) En un termini màxim de 15 dies des de la data
d’alta de l’hospitalització, certificació lliurada pel
centre hospitalari on hi consti les dades d’ingrés,
de la intervenció i de l’alta del centre.
A petició de MútuaTerrassa, l’assegurat aportarà
informes mèdics addicionals que s’hauran de facilitar
en el termini màxim de 15 dies des de la data de la
petició.
MútuaTerrassa, podrà sol·licitar altre tipus
d’informació o proves complementàries, que permetin
valorar el fet causant de la prestació. L’assegurat
podrà autoritzar als seus metges a facilitar informació
referent a la incapacitat temporal.
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