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REGULACIÓLEGAL

ElpresentReglamentesregeixper,

La Llei 20/2015, de 14 de juliol, d’Ordenació, Supervisió i Solvència de les Entitats Asseguradores i
Reasseguradores.
ReialDecret1060/2015,de20denovembre,d’Ordenació,SupervisióiSolvènciadelesEntitatsAsseguradoresi
Reasseguradores.Ialarestadedisposicionsvigentsicomplementàriesenmatèriad’ordenacióisupervisió.

Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de Contracte d’Assegurança, d’ara endavant la Llei, i les disposicions que la
modifiquinol’ampliïn.

ReialDecret-llei3/2020,de4defebrer,demesuresurgentspelques’incorporenal’ordenamentjurídicespanyol
diversesdirectivesdelaUnióEuropeaenl’àmbitdelacontractaciópúblicaendeterminatssectors;d’assegurances
privades;deplansifonsdepensions;del’àmbittributariidelitigisfiscals.

Reglament(UE)2016/679delParlamentEuropeuidelConsellde27d’abrilde2016,relatiualaprotecciódeles
personesfísiquesenallòquefareferènciaaltractamentdedadespersonalsialalliurecirculaciód’aquestesdades.

LleiOrgànica3/2018,de5dedesembre,deProtecciódeDadesPersonalsiGarantiadelsDretsDigitals.

Llei10/2003,de13dejuny,delaGeneralitatdeCatalunya,sobremutualitatsdeprevisiósocial.
ReglamentdelesmutualitatsdeprevisiósocialaprovatperReialDecret1430/2002,de27dedesembre.

Llei59/2003,de19dedesembre,defirmaelectrònica.

L’OrdreECO/734/2004,d’11demarç,sobreelsdepartamentsiserveisd’atencióalclientieldefensordelclient
delesentitatsfinanceres.

ElcontrolisupervisiódeMútuaTerrassa,MPScorresponalaDireccióGeneraldePolíticaFinancera,Assegurances
iTresor,delDepartamentdelaVicepresidènciaid’EconomiaiHisendadelaGeneralitatdeCatalunya.
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DEFINICIONS:
Alsefectesd’aquestcontracte,s’entendràper:

SociMutualistaoPrenedordel'Assegurança
PersonaFísicaoJurídicaques'inscriuenlaMutualitat
amb tots els drets i obligacions establerts en els
Estatuts. És la persona que contracta amb Mútua de
TerrassaMutualitatdePrevisióSocial

Assegurat
Persona o persones físiques designades en el
documentd’associacióquees troben exposades a les
contingènciescobertes.

Beneficiari
Persona física o jurídica que ha de rebre la prestació
assegurada. En cas d'absència de designació
específica, ho seran els hereus legals de la persona
assegurada.

Mutualitat
Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a
PrimaFixa,l’Entitatquereplesquotesiesfacàrrecde
lesprestacions.

Prestació
IndemnitzacióoserveiatorgatperlaMutualitatencas
d'ocurrènciadelacontingènciacoberta.

Quota
Preu de l’Assegurança, que inclou els recàrrecs i
impostoslegalmentrepercutiblesencadamoment.

Accident
Lesió corporal que deriva d'una causa violenta,
sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de
l'Assegurat.

Contracte
Éselconjuntdelssegüentsdocuments:

 Sol·licitudQüestionari
És el formulari de preguntes facilitat per la
Mutualitat,enelqueelMutualistai/oAssegurats
faciliten la informació per a la descripció del risc
que es desitja assegurar i les circumstàncies per
ells conegudes que puguin influir en la seva
valoració.
 Reglaments
Normesreguladoresdelescontingènciescobertes
ilesprestacionsgarantides.
 Documentd’Associació
Documentquereculllesdadesqueindividualitzen
i personalitzen el contracte i que incorpora les
clàusules que desitgin incloure les parts
contractants.

IncapacitatPermanentAbsoluta
Situació física derivada d’una contingència coberta,
que manté a l’Assegurat en unes condicions que


l’inhabiliten totalment, i de forma permanent i
absoluta,peralarealitzaciódetotaactivitatlaboralo
professional.

IncapacitatPermanentTotalperalaprofessióhabitual
Situació física derivada d’una contingència coberta,
que manté a l’Assegurat en unes condicions que
l’inhabilitentotalment,ideformapermanent,perala
realitzaciódelasevaactivitatlaboraloprofessional,o
una activitat similar pròpia de la seva formació i
coneixementsprofessionals.

IncapacitatPermanentParcial
Pèrdua anatòmica o funcional que produeixi seqüeles
físiquespermanentsiirreversiblesenl’Asseguratcoma
conseqüènciadirectad’unaccidentiquefigurenenel
baremd’accidents.

Graninvalidesa
Situació d'incapacitat permanent i absoluta que, a
conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals,
requereix d'una altra persona per efectuar els actes
més essencials de la vida, com menjar, desplaçar-se,
vestir-se,etc.

Infartdemiocardi
Infartoriginatperlanecrosid’unapartdelmiocardia
conseqüència d’un flux sanguini insuficient. El
diagnòstic ha de ser inequívoc i estar documentat
mitjançant informe mèdic complet o autòpsia. A
efectes d’aquest contracte tindrà consideració
d’accident,l’infartquetinguillocenl’àmbitlaboral.

Bestreta
Pagarperendavantoabansdeltempsestablert.

Àmbitterritorial
Lacoberturaésvàlidaentotelmón,exceptepacteen
contrari.


CONTINGÈNCIESQUEPODENCOBRIR-SE


Article1.-

LaMutualitatassumeixlesprestacionscorresponentsa
cadascuna de les contingències i extensions que
figuren expressament cobertes en el Document
d’Associació i que venen regulades per aquest
Reglament:

- Mort
- IncapacitatPermanent
- ReembossamentDespesesSanitàries


Mort

Es donarà cobertura sempre i quan l’accident o la
malaltias’haginproduïtdurantlavigènciadel
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contracte  i la persona afectada consti com a
asseguradaenelmomentdelamort.

La prestació prevista en el supòsit de mort per
accident es farà efectiva tant si la mort s'esdevé
immediatament com si es produeix dins del termini
d'unany.

Altrescoberturesrelacionades:

- Cancel·laciódebestretes

Cobertura dels deutes que tingui un treballador
ambl’empresaMutualistapermotiusdebestretes
desalaris,odeutesd’altranaturalesa,iquequedin
pendents a causa de la mort del treballador,
semprequeestiguiasseguratperlaMutualitatila
causa de la mort estigui coberta en els termes
establerts
al
Document
d’Associació.
Indemnització màxima d’un 10% del capital
assegurat de mort i com a màxim fins a 3.000
Euros.

- Bestretadelcapitaldemort

Encasdemortdel’Assegurat,pagamentfinsaun
25%delcapitalasseguratalBeneficiariperacobrir
les despeses de sepeli, trasllat o impost de
successions amb els límits establerts al Document
d’Associació.L’importdelabestretaesdescomptarà
delcapitalassegurat.

- Gestió per a l’obtenció de documentació del
RegistreCivil

Encasdesinistresdemort,cobertspercontracte,el
Beneficiari podrà sol·licitar a la Mutualitat que
aquestaesfacicàrrecdel’obtenciódelscertificats
necessaris per pagar la indemnització, del registre
civilcorresponentisensecapcostperalBeneficiari.


IncapacitatPermanent

Esdonaràcoberturasempreiquanladataderesolució
en ferm per la Comissió d’Avaluació, nacional o
autonòmica,operl’OrganismeOficialsobrelamalaltia
estigui compresa durant la vigència del contracte i la
persona afectada per la incapacitat consti com a
asseguradaenelmomentdelaresolució.

En la cobertura d’accidents, la Incapacitat Permanent
ha de ser conseqüència directa de l’accident, i haurà
deproduir-sedinsdelsdosanysapartirdeladataen
que va patir la lesió, sempre i quan l’accident hagi
estatdurantlavigènciadelcontracteilapersona







incapacitadaconsticomaasseguradaenelmomentde
declaraciód’incapacitat.

Elspagamentsqueespoguessinhaverfetenconcepte
d'incapacitat,quedespréshaguésestatcausademort,
es consideraran com una bestreta sobre la
indemnització a satisfer per la cobertura de mort i es
reduiran de la indemnització a pagar per aquesta
cobertura.


Reembossamentde despeses d’assistènciasanitàriaper
accident

Reembossamentdel’importdelesdespesesdecuració
amb motiu de les despeses patides per l’Assegurat
causades per accident, fins al límit establert al
document d’associació, prèvia justificació i  com a
màxim durant el termini d’un any a comptar des del
diadel’accident.

La garantia de les despeses de curació no té més
objectequeeldereposarl’importd’aquestesdespeses
al’Asseguratdinsdelslímitsfixats,pertant,encasde
que les despeses de curació puguin incumbir a
qualsevoltercerapersona,organismed’asseguranceso
altres, la Mutualitat només tindrà que fer-se càrrec,
dinsdelsseuspropislímits,delapartdelesdespeses
quequedessinacàrrecdel’Assegurat.

En cas de que s’hagi contractat l’aplicació d’una
franquícia, serà a càrrec de l’Assegurat les primeres
despesesdecuraciófinsl’importd’aquesta.


Article2.-ContingènciesExclosesdeCobertura

Quedaexclòsdecobertura:

En la cobertura de Mortper qualsevol causa, la mort
derivadade:

a. Accidentsomalaltiesoriginadesambanterioritat
aladatad’efectedelacoberturaindividual.
b. El suïcidi de la persona assegurada durant del
primer any de vigència del Document
d'Associació.
c. Les malalties i processos patològics originats o
atribuïbles a l'ús d'estupefaents o altres tòxics,
derivats d’alcoholisme, actes d'imprudència
temeràriaomotivatsperunabaralla.
d. Les alteracions enl’estatde salut a conseqüència
de guerres civils o internacionals, fets declarats
oficialment com catastròfics o calamitat nacional,
així com les conseqüències derivades de l’energia
atòmica nuclear, excepte que s’ocasioni com a
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conseqüència d’un tractament mèdic basat en
aquestafontd’energia.

Enlarestadecobertures,lamortoinvalidesaderivada
de:

a. Accidentsomalaltiesoriginadesambanterioritat
aladatad’efectedelacoberturaindividual.
b. Lesconseqüènciesderivadesderiscoscobertspel
ConsorcideCompensaciód'Assegurancessegons
s'especificaal'annexderiscosextraordinaris.
c. El suïcidi o l’intent de suïcidi de la persona
Assegurada.
d. Mutilacióvoluntària.
e. En les cobertures d’accidents, les conseqüències
de lapràctica professionald’esports, així com la
pràctica d’activitats subaquàtiques a més de 20
metresdefondària,ascensionsaaltamuntanyai
escalada, activitats esportives aèries, rafting,
puenting,pràctiquesesportivesutilitzantvehicles
amotoriqualsevolaltreassimilableaaquestes.
f. Les malalties o accidents originats o atribuïbles a
l'ús d'estupefaents o altres tòxics, derivats
d’alcoholisme, actes d'imprudència temerària o
motivatsperunabaralla.
g. Les alteracions enl’estatde salut a conseqüència
de guerres civils o internacionals, fets declarats
oficialment com catastròfics o calamitat nacional,
així com les conseqüències derivades de l’energia
atòmica nuclear, excepte que s’ocasioni com a
conseqüència d’un tractament mèdic basat en
aquestafontd’energia.
h. La conducció de vehicles a motor si l’Assegurat
nodisposadelcorresponentpermísdeconduir.
i.
La Incapacitat Permanent causada voluntàriament
perl’Assegurat.


CONTRACTE


Article3.-

Les dades que el Soci Mutualista i Assegurats han
facilitat en la sol·licitud qüestionari i documentació
complementària identificativa dels assegurats que
formen part del col·lectiu, constitueixen la base
d’aquestcontracte.

Eldocumentd'associacióentraenvigorenelmoment
en què el Soci Mutualista l'hagi signat i la primera
quotacorresponent,exceptepactecontrari,hagiestat
pagada,peròencapcasabansdeladataestipuladaen
elpropiDocumentd'Associació.

Apartirdelarecepciódelcontracte,ienelterminide
15 dies, el Soci Mutualista tindrà la facultat de
resoldre’l, comunicant-ho a la Mutualitat per escrit i
en el termini establert. En aquest cas, cessarà la
coberturadelriscdesdeladatadelacomunicacióila
Mutualitat procedirà a reintegrar la part de quota


pagadaqueexcedeixidelsdiesenqueefectivamentha
estatenvigorelcontracte.

SielcontingutdelDocumentd'Associaciódifereixde
la sol·licitud o de les clàusules acordades, el Soci
Mutualistapotexigir,enelterminid'unmesacomptar
des del lliuramentdel Document d'Associació,que se
subsani la divergència existent. Transcorregut
l'esmentat termini sense efectuar cap reclamació, el
contracteesconsideraràtotalmentvàlid.

Elcontracteilessevesmodificacionsprenenefecteun
copsignatsisatisfeta,perpartdelSociMutualista,la
quota corresponent. Excepte pacte en contrari, si
aquesta primera quota no ha estat pagada, la
Mutualitatquedadeslliuradadelessevesobligacions.

El Mutualista haurà de declarar abans de la
contractació de la pòlissa tots aquells assegurats que
estiguinensituaciód’incapacitattemporalsuperiora6
mesos o pendents d’una declaració d’invalidesa. La
Mutualitatdeterminarà l’acceptació, siprocedeix, una
vegada examinats els informes sobre l’estat físic
d’aquests.

En cas de reserva o inexactitud en la sol·licitudqüestionari, per part del Soci Mutualista o de
l’Assegurat, la Mutualitat podrà rescindir el contracte
mitjançant comunicació dirigida al SociMutualista en
elterminid’unmes,acomptardesdelconeixementde
lareservaoinexactitud.

Si sobrevé una contingència coberta abans de que la
Mutualitatfacilacomunicacióalaquefareferènciael
paràgraf anterior, la prestació que es pugui
correspondre es reduirà proporcionalment a la
diferenciaentrelaquotaconvingudailaques’hagués
aplicatd’haver-seconegutlavertaderaentitatdelrisc.

Si existeix dol o culpa greu del Soci Mutualista o de
l’Assegurat, la Mutualitat quedarà deslliurada del
pagamentdelaprestació.


Article4.-Actualitzacionsdadesassegurats

ElSociMutualistahauràdecomunicaralaMutualitat
les variacions d’assegurats mitjançant relacions,
butlletes d’adhesió, TC-2, o fitxers informàtics que
continguinaquellesdadesquesiguinnecessàriespera
laemissióomodificaciódelcontracte.

En cas d’assegurar un col·lectiu innominat, es
comunicarà el número de persones que, de forma
inequívoca i comprovable, determinin la condició de
pertànyeralcol·lectiuassegurat.

ElSociMutualistahauràdefacilitarlesdadesreferents
al númerod’assegurats, com a mínimdues vegades a
l’any.LaMutualitatemetràelcorresponentsuplement,


Pàg.4de11

JD_10/2020





emetentelrebutcorresponentalaproporciódequota
od’extorn,segonsprocedeixi.


Article5.-Durada

Elcontractes’estableixpelperíodedetempsprevisten
elDocumentd’Associació.

Al seu venciment es prorrogarà automàticament per
períodes anuals. Ambdues parts contractants podran,
noobstant,oposar-sealapròrrogadelcontracte,
mitjançant notificació escrita, efectuada amb un
termini d’un mes d’anticipació a la finalització del
períodeencurs,sieselprenedorelques’oposaala
prorroga,idedosmesosquansiguilaMutualitat.


QUOTES


Article6.-

Elsrebutsdequoteshaurandefer-seefectiuspelSoci
Mutualista en els corresponents venciments pactats,
peranualitatscomplertesianticipades.Noobstant,les
quotes podran establir-se i ser satisfetes mitjançant
rebuts semestrals o trimestrals. El fraccionament no
allibera al Soci Mutualista de l’obligació d’abonar la
totalitatdelaquotaanual.

LaquotadelcontracteseràlaquefigurialDocument
d’Associació pel període de cobertura que s’hi
assenyali.

Les quotes successives a satisfer pel Soci Mutualista
podranvariarambmotiudemodificacionsdecapitals
garantits i/o cobertures i per aplicació de les quotes
quetinguienvigorlaMutualitatencadamoment.

Si la primera quota, no ha estat pagada per causa
atribuïble al Soci Mutualista, la Mutualitat té dret a
donar-lo de baixa de la prestació o a exigir el
pagamentdelaquotanopagadaenviaexecutiva
sobre la base del Document d'Associació. Si no
s'estableix expressament el contrari, la Mutualitat, en
cas que es produeixi la contingència coberta i encara
nohagiestatpagadalaquota,quedadeslliuradadeles
sevesobligacions.

L’impagament de la prima o de qualsevol fracció
d’aquesta, facultarà a MútuaTerrassa a exigir el
pagament immediat de la prima o fracció d’aquesta
impagada,donant per automàticament vençuda totes
les fraccions de la prima pendents de venciment que
quedenpersatisferdel’anualitatencurs.







En cas de manca de pagament de una de les quotes
següents,lacoberturaatorgadaquedaensuspensun
mes després del dia del venciment del rebut. Si la
Mutualitatnoreclamaelpagamentdinsdelssismesos
següents al venciment de la quota, s'entén que
l'Assegurançaquedaextingida.Durantaquestperíode,
la Mutualitat, no es farà càrrec de cap contingència
coberta.

En qualsevol cas, la Mutualitat, quan la cobertura
queda en suspens, únicament pot exigir el pagament
delaquotadelperíodederiscencurs.
Silarelaciónohaquedatresoltaoextingidasegonsel
que estableixen els apartats anteriors, la cobertura
torna a tenir efectes a les 24 hores del dia en què el
socihagipagatlaquota.

Lamancadepagamentdelesderramespassivesode
les aportacions obligatòries és causa de baixa del
contracte,uncoptranscorregutsseixantadiesdesdel
requerimentperalpagament.

Noobstantaixò,larelacióamblaMutualitatcontinua
vigent fins al venciment següent del període de
coberturaencurs,momentenelqualquedaextingida,
amb subsistència de la responsabilitat del Soci
Mutualistapelsseusdeutespendents.

La quota vindrà determinada en funció de les
coberturesidel'activitatdelsassegurats.


Article7.-

La Mutualitat només queda obligada pels rebuts
lliurats per la direcció o els representants legalment
autoritzats.

Elllocdepagamentdelaquotaseràaquellquefiguri
alDocumentd’Associació.ElSociMutualistalliuraràa
la Mutualitat les dades del compte bancari o llibreta
d’estalvis en la que es domiciliarà el cobrament dels
rebutsd’aquestaAssegurança.

La quota s’entendrà satisfeta al seu venciment, tret
delscasosque,intentantelcobramentdinsdeltermini
d’un mes apartir de l’esmentadadata,aquest nofos
possible.Enaquestcas,laMutualitatnotificaràalSoci
Mutualista que té el rebut a la seva disposició en el
domicilid’aquestaielSociMutualistavindràobligata
satisferlaquotaal’esmentatdomicili.
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PRESTACIONS


Article8.-

El Soci Mutualista o el Beneficiari comunicarà a la
Mutualitat l’ocurrència d’un accident o malaltia que
pugui donar lloc a una prestació assegurada, i
l’ocurrènciadelsinistreasseguratenunterminimàxim
de7diesdesdelseuconeixement.

ElBeneficiarihauràd'aportaralseucàrrec:

a. En cas de mort, certificat literal de defunció
expeditpelRegistreCivil.
b. En cas d’Incapacitat Permanent, resolució en
ferm per la Comissió d’Avaluació, nacional o
autonòmica, o per l’Organisme Oficial
autoritzat.
c. Informemèdicocertificatoficialenelquèes
precisilanatura,causa,circumstàncies,lesions
sofertes i les conseqüències hagudes o
previsibles.
d. Informedelcentresanitarionestiguiingressat
en el qual es detallin les intervencions
practicades,leslesionscausadesperl’accident
ipronòsticdelesmateixes.
e. Documentacreditatiulegaldelasevaidentitat
deBeneficiari.
f. Siescau,justificaciólegalconformes'hafetel
pagament de l'Impost de Successions i
Donacions que per l'Assegurança pugui
correspondre,obélasevaexempció.
g. En cas d’accident, informació de l’autoritat
policialojudicialqueintervinguésenelfet.
h. Acreditació de pertinència de l’Assegurat al
col·lectiuassegurat,enelscasosenquè,enel
Document d’Associació no consti la relació
nominald’assegurats.

En cas que els Assegurats siguin empleats del Soci
Mutualista, s'haurà d'adjuntar butlletí de cotització a
laSeguretatSocialcorresponentalmesenques'hagi
produït el sinistre. Tanmateix, si es tracta d'accident
de treball, serà necessaripresentar la declaracióde la
SeguretatSocialenquès'especifiquilaqualificacióde
leslesions.

ElSociMutualistahauràd’acreditarqueenelmoment
del sinistre l’Assegurat pertanyia al col·lectiu
assegurat.

La Mutualitat podrà sol·licitar altre tipus d’informació
oprovescomplementàries,quepermetinvalorarelfet
causant de la prestació. L’Assegurat podrà autoritzar
als seus metges a facilitar informació referent a
l’accident o malaltia que hagi sigut causa directa o
indirectadelsinistre.




La comprovació i determinació s’efectuarà per la
Mutualitat un cop rebuda la documentació establerta
enaquestreglament.

El facultatiu designat per la Mutualitat, en base a la
informació facilitada i els reconeixements que
considerinoportuns,determinaràelgraud’incapacitat.

En cas d'accident de treball, la prestació vindrà
definida d'acord amb el que determini l'organisme
competent. En els altres casos serà la Mutualitat qui
decidiràlaprestació.

En cas de que no existís acord sobre el grau
d’incapacitat, es procedirà a solventar les diferències
mitjançant perits metges, segons l’establert en la Llei
deContracted’Assegurança.

Encasdereembossamentdedespesessanitàries,siles
despeses de curació poguessin incumbir a qualsevol
tercerapersona,organismed’assegurancesoaltres,la
Mutualitat només haurà de fer-se càrrec, dins dels
seus propis límits, de la part de les despeses que
quedessin a càrrec de l’Assegurat.  La Mutualitat es
reserva el dret de verificar per un metge de la seva
elecció, la naturalesa i grau de les lesions
sobrevingudesal’Assegurat.

En cas de que s’hagi contractat l’aplicació d’una
franquícia per a la cobertura de reembossament de
despeses sanitàries, serà a càrrec de l’Assegurat les
primeresdespesesdecuraciófinsl’importd’aquesta.

La mort de l'Assegurat, causada dolosament pel
Beneficiari, privarà a aquest del dret a la prestació
establertaenelcontracte,iaquestaquedaràintegrada
enelFonsSocialdelaMutualitat.

Les prestacions es pagaran en el domicili de la
MutualitatalBeneficiaridesignat,enelterminimàxim
de 15 dies de que obri en poder de la Mutualitat la
documentaciócomplerta.

Article9.-

Encasd’assegurarlesgarantiesicapitalsd’Incapacitat
PermanentParcialestablertsperunconvenicol·lectiu,
elcoeficientaaplicars’adaptaràaallòqueelconveni
disposi respecte a l’import de la indemnització per
IncapacitatPermanentParcial.
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Barem de coeficients determinants del grau
d’incapacitatPermanentParcial

Contingència
Coeficient%


Pèrdua irreversible de la capacitat
40
d’expressióoral
Pèrduacomplertadelavisiód’unull
30
Sordesacomplertad’unaoïda
15
Pèrduaoinutilitzacióabsolutade:

 Unacamapersobregenoll
60
 Unacamapersotagenoll
45
 Unpeu
30
 Elprimerditdelpeu
5
Pèrduaoinutilitzacióabsolutade: DretaEsq.
 Elbraçodelamà
7060
 Elditpolzedelamà
2520
 Elditíndexdelamà
1510
 Undelsaltresditsdelamà
105

S’enténpersordesacomplertalapèrduairreversiblede
lacapacitatauditivaglobalenun90%.

S’entén per pèrdua de la capacitatd’expressió oral la
impossibilitat absoluta i irreversible d’establir
comunicaciómitjançantelllenguatgeoral.

Si l’Assegurat és esquerrà, el percentatge previst per
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
amb anterioritat un defecte físic o funcional, el grau
d’incapacitatvindràdeterminatperladiferènciaentre
el de la incapacitat preexistent i el que resulti de
l’accident.


ALTRESDISPOSICIONS


Article10.-

Les contingències cobertes, els límits de les
prestacions i les condicions d’assegurament, seran les
quefigurinalDocumentd’Associació.


Article11.-

La Mutualitat podrà modificar les quotes,
fonamentant-se en els càlculs tècnics i actuarials
realitzats. L’actualització de la quota incorporarà els
ajustosnecessarisperagarantirquelaquotasigui






suficient segons hipòtesis actuarials raonables, que
permetin a la Mutualitat satisfer el conjunt de les
obligacionsdelscontractes,ienparticular,constituir
les provisions tècniques adequades d’acord amb
l’establert en el règim jurídic d’ordenació i supervisió
delesassegurancesprivades.


Article12.-

Si en el decurs del contracte els Assegurats canvien
d’activitat professional, el Soci Mutualista haurà de
comunicar a la Mutualitat aquesta situació. La
Mutualitat quedarà facultada per a la modificació del
contracte que aquesta nova circumstància pogués
generar.

Si sobrevé una contingència coberta abans de la
comunicacióaquefareferènciaelparàgrafanterior,la
prestació que es pugui correspondre es reduirà
proporcionalment a la diferencia entre la quota
convinguda i la que s’hagués aplicat d’haver-se
conegutlavertaderaentitatdelrisc.

El Soci Mutualista vindrà obligat a notificar a la
Mutualitat els canvis de domicili que efectuï. Si
l’Assegurat canvia el seu domicili a l’estranger,
quedaransuspeseslesgarantiesdel’Assegurançaala
datadevencimentdel’anualitatenquehagiefectuat
elcanvidedomicili.


Article13.-

Les comunicacions del Soci Mutualista o del
Beneficiari han d'adreçar-se a la Mutualitat, i al seu
domicilisocial.LescomunicacionsalSociMutualistao
a l’Assegurat es realitzaran al domicili que consti al
Documentd’Associació.


Article14.-

Lesaccionsqueesderivindelcontracteprescriuenals
cincanys.


Article15.-

Laresponsabilitatdelsmutualistesperraódelsdeutes
socialsquedaràlimitadaalatercerapartdelasumade
les quotes que hagin satisfet en els darrers tres
exercicis, independentment de la quota de l'exercici
corrent.
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Article16.-Instanciesdereclamacióijurisdicció

Pertalderesoldrelesreclamacionsquepuguinsorgir
entre la Mutualitat i mutualistes, assegurats,
beneficiaris,tercersperjudicatsoelsqueesderivin,els
drets de qualsevol d’ells, es podrà optar per les
següentsvies:

- La Mutualitat disposa del Servei intern d’Atenció
al Mutualista, on es podran presentar les
reclamacions mitjançant escrit a la plaça del Dr.
Robert 5, 08221 de Terrassa, o per correu
electrònic a assegurances@mutuaterrassa.es. La
Mutualitat té l’obligació de resoldre-la en el
terminidedosmesosdesdelasevapresentació.

- En cas de no estar conforme amb la resolució
adoptada pel Servei d’Atenció al Mutualista, el
reclamant podrà dirigir-se al Defensor del
Mutualista, òrgan extern i independent, on es
podràpresentarlareclamacióenqualsevoloficina
obertaalpúblicdelaMutualitat,ensuportpaper,
opermitjanselectrònics.

ElsReglamentsd’aquestsserveisestandisponibles
alesoficinesdelaMutualitat.

- Uncopexhauridesaquestesvies,podrantraslladar
lasevareclamacióalaDireccióGeneraldePolítica
Financera,AssegurancesiTresordelaGeneralitat
deCatalunya.

Existeix la possibilitat de sotmetre la reclamació, en
qualsevol moment, a l’Organisme de Conciliació i
Arbitratge Mutual de la Federació de Mutualitats de
Catalunya.

Enqualsevolcas,elreclamantpodràacudiralsjutjatsi
tribunalscompetents.

Aquest contracte queda sotmès a la jurisdicció
espanyolaideljutgecompetentpertractarlesaccions
derivadesdelmateix,seràeldeldomicilidel’assegurat
quehauràderesidirenelterritoridel’EstatEspanyol.


Article17.-Protecciódedades

Tantlaprivadesadelesdadescomlaconfidencialitat
de la informació són aspectes importants per la
MUTUALITAT. A continuació es descriu la manera en
què es tracten les dades de caràcter personal que  la
Mútuaobtédelsseusmutualistesiassegurats:

1.-Identificaciódeltitularresponsabledeltractament

Eltitularresponsabledeltractamentdelesdades:
MÚTUA DE TERRASSA Mutualitat de Previsió Social,
(d'ara en endavant, la MUTUALITAT), amb NIF núm.
V08413460 i domicili social a Terrassa, Pl. Doctor



Robert,núm.5.DELEGATDEPROTECCIÓDEDADES:
dpd@mutuaterrassa.cat

2.- Finalitat del tractament, base legal i terminis de
conservació

Gestionemlesdadesamblessegüentsfinalitats:

2.1.-Gestionarelsserveiscontractats,aixícomlaseva
gestió administrativa, econòmica i comptable. La
MUTUALITAT podrà sol·licitar de professionals
sanitaris, centres mèdics  o  als  propis  assegurats,
informació referent a la seva salut amb la finalitat de
complir, controlar i executar les  cobertures
assegurades, així com per a la investigació i la
prevenció del frau. Les dades hauran de ser
adequades,pertinentsinoexcessivesperalafinalitat
emparada, podent incloure dades anteriors a la data
d’altacomassegurat,queestiguinrelacionadesambel
sinistreoprocésassistencial.

- La base legal per al tractament és l'existència
d'una relació contractual per a la  prestació  dels
serveissol·licitats.
- Termini de conservació: les dades es conservaran
en tot cas durant el temps que duri la relació
contractual i posteriorment durant els terminis
legals establerts en la legislació civil per  a  la
prescripció de les obligacions contractuals, en la
legislació comptable i fiscal i en els períodes de
prescripció de responsabilitat penalment
establerts.

2.2.- Dur a terme anàlisis estadístiques actuarials,
mesuramentsiestudisdemercatsobreelsproductesi
serveis oferts per la MUTUALITAT, els usuaris i les
seves  necessitats,  tendències,  interessos  i
preferències.

- Baseslegalsperaltractament:L'interèslegítimde
la MUTUALITAT per l'elaboració d'estudis de
mercatiactuarials.
- Terminideconservació:Lesdadesesconservaran
indefinidament mentre no ens sol·liciti la seva
supressió.

2.3.- Remetre comunicats sobre productes de la
MUTUALITAT.

- Baseslegalsperaltractament:L'interèslegítimde
la MUTUALITAT per l'enviament d'informació
comercial i l'elaboració d'estudis de mercat i
actuarials.
- Terminideconservació:Lesdadesesconservaran
indefinidament mentre no ens sol·liciti la seva
supressió.
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3.-Destinatarisdelesdadespersonals

- Perobligaciólegal:al'administraciótributàriaper
apagamentd'impostos,ajutges,tribunalsqueho
sol·licitinperviajudicial.
- Cessió necessària per a la realització dels serveis
contractats: entitats financeres per efectuar els
cobraments i pagaments oportuns, companyies
d'assegurancesperalagestiód'assegurances,
entitats de recobrament per a la corresponent
reclamaciódedeutespendentsdepagament.
- La MUTUALITAT podrà comunicar les dades
tractades,aaltresentitatsoorganismespúblics
relacionats amb el sector assegurador amb
finalitatsestadístiquesodelluitacontraelfrau,
així  com per raons de reassegurament o
coassegurament, segons estableix la llei 30/1995
d'ordenaciódelesassegurancesprivades

4.-Dretsdelstitularsdelesdades

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre
quinesdadesestàtractant.Acontinuació,liindiquem
elsseusdrets:

- Les persones interessades tenen dret a accedir a
les seves dades personals, així com a sol·licitar la
rectificació de les dades inexactes o, si escau,
sol·licitar la  seva  supressió  quan,  entre  altres
motius,lesdadesjanosiguinnecessàriesperales
finalitatsperlesqualsvanserrecollides.
- En determinades circumstàncies, els interessats
podransol·licitarlalimitaciódeltractamentdeles
seves dades, en aquest cas únicament es
conservaran per a l'exercici o la defensa de
reclamacions.
- En determinades circumstàncies i per motius
relacionatsamblasevasituacióparticular,els
interessats podran oposar-se al tractament de les
seves dades. La MUTUALITAT deixarà de tractar
lesdades,exceptepermotiuslegítimsimperiosos,
ol'exercicioladefensadepossiblesreclamacions.
- Portabilitat: L'interessat tindrà dret a rebre les
dades personals que li incumbeixin, que hagi
facilitat a la MUTUALITAT, en un format
estructurat,d'úscomúilecturamecànicaquan:a)
el tractament estigui basat en el consentiment o
en un contracte, i b) el tractament s'efectuï per
mitjansautomatitzats.

L'informem del seu dret a presentar una reclamació
davant l'autoritat de control  (AEPD.-  www.agpd.es)
enelcasquenohagivistsatisfetsl'exercicidelsseus
dretsaquíindicats.

Per exercir els citats drets pot posar-se en contacte
ambnosaltresatravésdecorreupostaloelectrònica






les adreces indicades a l'apartat 1, identificant a la
sevapeticiólasegüentinformació:

1.-Dadesdelsol·licitant(Nomicognoms)
2.-Adreçadecontacte
3.-Dretquevolexercir
4.- Sobre quines dades concretes formula la seva
petició

Enelterminimàximd'unmesresoldremlasevapetició
atravésdelmateixmitjàquehagiutilitzatinicialment.

5.-Seguretateneltractament

Tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos
d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les
finalitats del tractament, així com els riscos de
probabilitat i gravetat variables per als drets  i
llibertats  de  les persones físiques, la MUTUALITAT
aplicaràmesurestècniquesiorganitzativesapropiades
pergarantirunnivelldeseguretatadequatalrisc,que
evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o
il·lícita de dades personals transmeses, conservades o
tractadesd'unaaltraforma,olacomunicacióoaccés
noautoritzatsaaquestesdades.


ANNEX


CLÀUSULA D’INDEMNITZACIÓ PEL CONSORCI DE
COMPENSACIÓD’ASSEGURANCESDELESPÈRDUES
DERIVADES D’ESDEVENIMENTS EXTRAORDINARIS
ENASSEGURANCESDEPERSONES

De conformitat amb l’establert en el text refós de
l’Estatut legal del Consorci de Compensació
d’Assegurances, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
7/2004,del29d’octubre,elprenedord’uncontracte
d’assegurança dels que han d’incorporar
obligatòriament recàrrec a favor de l’esmentada
EntitatPúblicaEmpresarialtélafacultatdeconvenirla
cobertura dels riscs extraordinaris amb qualsevol
Entitat Asseguradora que reuneixi les condicions
exigidesperlalegislacióvigent.

Les indemnitzacions derivades de sinistres produïdes
per esdeveniments extraordinaris esdevinguts a
Espanyaoal’estranger,quanl’assegurattinguilaseva
residènciahabitualaEspanya,espagaranpelConsorci
de Compensació d’Assegurances, quan el prenedor
haguéssatisfetelscorresponentsrecàrrecsalseufavor
iesproduísalgunadelessegüentssituacions:

a) Que el risc extraordinari cobert pel Consorci de
Compensaciód’Assegurances no estigui emparat
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b)

per la pòlissa d’assegurança contractada amb
l’entitatasseguradora.
Que, encara estant emparat per l’esmentada
pòlissad’assegurança,lesobligacionsdel’entitat
asseguradora no poguessin ésser complides per
haver estat declarada judicialment en concurs o
perestarsubjecteaunprocedimentdeliquidació
intervinguda o assumida pel Consorci de
Compensaciód’Assegurances.

ElConsorcideCompensaciód’Assegurancesajustaràla
seva actuació al disposat en l’esmentat Estatut legal,
en la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de Contracte de
l’Assegurança, en el Reglament de l’Assegurança de
riscos extraordinaris, aprovat pel Real Decret
300/2004, de 20 de febrer i en les disposicions
complementàries.


RESUMDELESNORMESLEGALS


1.Esdevenimentsextraordinariscoberts

a) Elssegüentsfenòmensdelanatura:Terratrèmols
i sismes submarins, inundacions extraordinàries,
incloses les produïdes per embats de mar;
erupcions volcàniques, tempestats ciclòniques
atípiques ( inclou els vents extraordinaris de
ratxes superiors a 120 km/h, i els tornados) i
caigudesdecossossideralsiaeròlits.
b) Les ocasionades violentament com a
conseqüència de terrorisme, rebel·lió, sedició,
motíitumultpopular.
c) FetsoactuacionsdelesForcesArmadesoForces
iCossosdeSeguretatentempsdepau.

Els fenòmens atmosfèrics i sísmics, d’erupcions
volcàniques i la caiguda de cossos siderals es
certificaran a instancia del Consorci de Compensació
d’Assegurances, mitjançant informes expedits per
l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), l’Institut
Geogràfic Nacional i els demés organismes públics
competents en la matèria. En els casos
d’esdeveniments de caràcter polític o social, així com
en el supòsit de danysproduïts per fets o actuacions
de les Forces Armades o de les Forces o Cossos de
Seguretat en temps de pau, el Consorci de
Compensació d’Assegurances podrà demanar dels
òrgans jurisdiccionals i administratius competents
informaciósobreelsfetsesdevinguts.


2.Riscsexclosos

a) Els que no donin lloc a indemnització segons la
LleideContracted’Assegurances.
b) Els ocasionats a persones assegurades per
contractes diferents a aquells en que és
obligatori el recàrrec a favor del Consorci de
Compensaciód’Assegurances.


c)
d)

e)

f)

g)
h)

i)

Elsproduïtsperconflictesarmats,encaraqueno
hagipreceditladeclaracióoficialdeguerra.
Els derivats de l’energia nuclear, sense prejudici
del’establertenlaLlei12/2011,de27demaig,
sobre responsabilitat civil per danys nuclears o
produïtspermaterialsradioactius.
Elsproduïtsperfenòmensdelanaturadiferents
dels assenyalats en l’article 1.a)  del Reglament
d’Assegurança de Riscs Extraordinaris, i en
particular, els produïts per elevació del nivell
freàtic, moviment de vessants, lliscament o
assentamentdeterreny,desprenimentderoques
i fenòmens similars, excepte que aquests fossin
provocatsmanifestamentperl’acciódel’aiguade
laplujaque,almateixtemps,haguésprovocaten
la zona una situació d’inundació extraordinària i
es produís amb caràcter simultani a l’esmentada
inundació.
Elscausatsperactuacionstumultuàriesproduïdes
en el curs de reunions i manifestacions dutes a
terme conforme al que es disposa en la Llei
Orgànica9/1983,de15dejuliol,reguladoradel
dret de reunió, així com durant el transcurs de
vagues legals, excepte que les esmentades
situacions poguessin ser qualificades com
esdevenimentsextraordinarissegonsl’establerta
l’article1.b)anterior.
Elscausatspermalafedel’Assegurat.
Els corresponents a sinistres produïts abans del
pagament de la primera prima o quan de
conformitatambl’establertalaLleideContracte
d’Assegurança, la cobertura del Consorci de
Compensació d’Assegurances estigui suspesa o
l’assegurança quedi extingida per falta de
pagamentdeprimes.
Els sinistres queper la seva magnitud i gravetat
siguin qualificats pel Govern de la Nació com a
“catàstrofeocalamitatnacional”.



3.Extensiódelacobertura

La cobertura de riscs extraordinaris cobrirà a les
mateixes persones i sumes assegurades que s’hagin
establert en els contractes d’assegurança a efectes
delsriscsordinaris.

En les pòlisses d’assegurances de vida que, d’acord
ambelprevistalcontracte,iambconformitatambla
normativa reguladora de les assegurances privades,
generenprovisiómatemàtica,lacoberturadelConsorci
esreferiràalcapitalenriscperacadaassegurat,ésa
dir, a la diferència entre la suma asseguradora i la
previsió matemàtica que l’entitat asseguradora que
l’hagués emès hagi de tenir constituïda. L’import
corresponent a la citada previsió matemàtica serà
satisfetaperlacitadaentitatasseguradora.
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COMUNICACIÓ DE DANYS AL CONSORCI DE
COMPENSACIÓD’ASSEGURANCES

La sol·licitud d’indemnització de danys quina
cobertura correspongui al Consorci de Compensació
d’Assegurances,s’efectuaràmitjançantcomunicacióal
mateix prenedor de l’assegurança, l’assegurat o el
beneficiari de la pòlissa o per qui actuï per compte i
nom dels anteriors, o per l’entitat asseguradora o el
mediador d’assegurances per quina intervenció
s’haguésgestionatl’assegurança.

La comunicació dels danys i l’obtenció de qualsevol
informació relativa al procediment i a l’estat de
tramitaciódelssinistrespodràrealitzar-se:

- MitjançanttrucadaalCentred’AtencióTelefònica
delConsorcideCompensaciód’Assegurances(952
367042o902222665).

- Mitjançant la pàgina web del Consorci de
Compensació
d’Assegurances
(www.consorseguros.es).
Valoració dels danys: la valoració dels danys que
resultin indemnitzables d’acord a la legislació
d’assegurances i al contingut de la pòlissa
d’assegurança es realitzarà pel Consorci de
Compensaciód’Assegurances,sensequeaquestquedi
vinculatperlesvaloracionsque,enelseucas,hagués
realitzat l’entitat asseguradora que cobrís els riscos
ordinaris.

Abonament de la indemnització: el Consorci de
Compensació d’Assegurances realitzarà el pagament
de la indemnització al beneficiari de l’assegurança
mitjançanttransferènciabancària.
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