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REGULACIÓLEGAL

ElpresentReglamentesregeixper,

LaLlei20/2015,de14dejuliol,d’Ordenació,SupervisióiSolvènciadelesEntitatsAsseguradoresiReasseguradores.
Reial Decret 1060/2015, de 20 de novembre, d’Ordenació, Supervisió i Solvència de les Entitats Asseguradores i
Reasseguradores.Ialarestadedisposicionsvigentsicomplementàriesenmatèriad’ordenacióisupervisió.

Llei50/1980,de8d’octubre,deContracted’Assegurança,d’araendavantlaLlei,ilesdisposicionsquelamodifiquin
ol’ampliïn.

Reial Decret-llei 3/2020,de 4 de febrer,demesures urgents pel que s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol
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’atencióalclientieldefensordelclientdeles
entitatsfinanceres.

ElcontrolisupervisiódeMútuaTerrassa,MPScorresponalaDireccióGeneraldePolíticaFinancera,Assegurancesi
Tresor,delDepartamentdelaVicepresidènciaid’EconomiaiHisendadelaGeneralitatdeCatalunya.
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Article1.-DEFINICIONS

Alsefectesd’aquestcontracte,s’entendràper:

Accident
Lesiócorporalquederivad'unacausaviolenta,sobtada,
externaialienaalaintencionalitatdel'Assegurat.

Actemèdic
Assistència sanitària duta a terme per facultatius
legalmentautoritzatsperl’organismecompetentmèdic.


Activitatfisicoesportivaenelmedinatural
Activitat de caràcter esportiu, d'aventura o cultural,
amb finalitat recreativa i de lleure, que es practica
servint-sebàsicamentelsrecursosqueofereixlapròpia
naturalesaenelmediqueesdesenvolupaialesquals
és inherent el factor de risc i cert grau d`aptitud
destresaperalasevapràctica.

Ambulància
Transport especial de malalts o accidentats quan
concorrialgunadelescircumstànciessegüents:
- Situaciód’urgènciaqueimpliquiriscvitalodany
irreparable per a la salut de l’interessat i així ho
ordeniodeterminielfacultatiucorresponent.
- Impossibilitatfísicadel’interessatod’altrescauses
mèdiquesque,ajudicidelfacultatiu,liimpedeixin
utilitzareltransportordinariperadesplaçar-sea
uncentresanitarioalseudomicilidesprésderebre
l’atenciósanitàriacorresponent.

Assegurat
Persona o persones físiques designades al document
d’associació que es troben exposades en les
contingènciescobertes.

Assistència
Prestació de serveis mèdics realitzada per facultatius
legalmentautoritzatsperl’organismecompetentmèdic,
destinadaaatendrei/ovetllarperlasalutdelsubjecte
protegit.

Assistènciamèdicaextrahospitalària
Prestaciódeserveismèdicsdiagnòsticsi/oterapèutics
en règim ambulatori que es realitza en consultoris
mèdics,i/oenunhospitaloclínicasensepernoctaciói
quegeneraunaestançadeduradainferiora24hores.
(perexempleboxd’urgències,hospitaldedia,etc.)

Barem
Relaciódeprocedimentsoactesmèdicsiquirúrgicsamb
la seva valoració econòmica, únicament aplicable per
determinar l’import de les indemnitzacions que se’n
puguinderivar.




Beneficiari
Personafísicaojurídicaquehaderebrelaprestació
assegurada.Encasd'absènciadedesignació
específica,hoseranelshereuslegalsdelapersona
assegurada.

Bestreta
Pagarperendavantoabansdeltempsestablert.
Carència
Períodedetempsdurantelqualnoentrenenvigorles
garantiesespecificadeseneldocumentd’associació.

Contracte
Éselconjuntdelssegüentsdocuments:

 Sol·licitudQüestionari
És el formulari de preguntes facilitat per la
Mutualitat,enelqualelMutualistai/oAssegurats
faciliten la informació per a la descripció del risc
queesdesitjaassegurarilescircumstànciesperells
conegudesquepuguininfluirenlasevavaloració.


Reglaments
Normesreguladoresdelescontingènciescobertes
ilesprestacionsgarantides.



Documentd’Associació
Documentquereculllesdadesqueindividualitzen
i personalitzen el contracte i que incorpora les
clàusules que desitgin incloure les parts
contractants.

CentresconcertatsoQuadreMèdic
Conjuntdemetgesicentreshospitalarisconcertatsper
laMutualitatidetallatsenlaguiamèdicadelproducte.

Centresnoconcertats
Conjuntdemetgesicentreshospitalarisnoconcertats
perlaMutualitat.

Datad’efecte
Primerdiadecoberturadelacontingènciaassegurada.

Datadelsinistre
Aquella en què s’ha produït l’eventualitat prevista i
garantida en el Document d’Associació i que ha de
derivarnecessàriamentd’unaccidentocorregutod’una
malaltia manifestada, estant en vigor el contracte
d’assegurança.

Datadevenciment
Darrerdiadecoberturadelacontingènciaassegurada.

Hospitalització
Permanènciadel’asseguratenunhospitaloclínicaen
condiciódepacient,pernoctantenelcentre.

Franquícia
Importdecadasinistrequeseràacàrrecdel’assegurat.
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Graninvalidesa
Situació d'incapacitat permanent i absoluta que, a
conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals,
requereixd'unaaltrapersonaperefectuarelsactesmés
essencialsdelavida,commenjar,desplaçar-se,vestirse,etc.

HospitaloClínica
Totestablimentpúblicoprivat,legalmentautoritzatper
al tractament de malalties, lesions o accidents, que
disposadepresènciamèdicapermanentidelsmitjans
necessaris per efectuar diagnòstic i intervencions
quirúrgiques.

IncapacitatPermanentAbsoluta
Situaciófísicaderivadad’unacontingènciacoberta,que
manté a l’Assegurat en unes condicions que
l’inhabilitentotalment,ideformapermanentiabsoluta,
per a la realització de tota activitat laboral o
professional.

IncapacitatPermanentTotalperalaprofessióhabitual
Situaciófísicaderivadad’unacontingènciacoberta,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.

IncapacitatPermanentParcialperaccident
Pèrdua anatòmica o funcional que produeixi seqüeles
físiquespermanentsiirreversiblesenl’Asseguratcoma
conseqüènciadirectad’unaccidentiquefigurenenel
baremdecoeficients.

Incapacitattemporal
Situació derivada d’una contingència coberta, que
manté a l’assegurat en unes condicions físiques que
l’inhabiliten totalment, i temporalment, per a la
realitzaciódelasevaactivitatlaboraloprofessional.

Infartdemiocardi
Infartoriginatperlanecrosid’unapartdelmiocardia
conseqüència d’un flux sanguini insuficient. El
diagnòstic ha de ser inequívoc i estar documentat
mitjançantinformemèdiccompletoautòpsia.Aefectes
d’aquest contracte tindrà consideració d’accident,
l’infartquetinguillocenl’àmbitlaboral.

IntervencióQuirúrgica
Intervenció amb finalitats diagnòstiques o
terapèutiques,realitzadamitjançantcirurgiaefectuada
per un metge especialista competent en un centre
autoritzat (hospitalari o extra hospitalari) i que
requereix normalment de la utilització d’una sala
específicadotadadel’equipamentnecessari.





Lesió
Alteració patològica que es produeix en un teixit o
òrgansaiquecomportadanyanatòmicofisiològic,és
a dir, una pertorbació de la integritat física o de
l’equilibrifuncional.

Malaltia
Alteració de l’estat fisiològic de salut, per causes en
generalconegudes,queesmanifestapersímptomesi
signes i que precisa d’assistència facultativa. El seu
diagnòstic i confirmació han de ser efectuats per un
metgelegalmentreconegut.

Malaltia,defecteolesiócongènita
És aquella malaltia, defecte o lesió que existeix en el
momentdenaixement,comaconseqüènciadefactors
hereditarisoafeccionsadquiridesdurantlagestaciófins
almateixmomentdenaixement.Unaafecciócongènita
pot manifestar-se i ser reconeguda immediatament
desprésdelnaixement,obéserdescobertaméstard,en
qualsevolperíodedevidadel’individu.

Malaltia,defecteolesiópreexistent
És aquella malaltia, defecte o lesió que pot provocar
simptomatologia evident o sospita raonable de la
preexistènciadelamalaltia,defecteolesió,abansdela
datad’incorporaciódel’asseguratalaMutualitat.

Materiald’osteosíntesi
Pecesdequalsevolnaturalesautilitzadesperalaunió
dels extrem d’un os fracturat o per a soldar extrems
articulars.

Materialortopèdic
Peces anatòmiques externes de qualsevol naturalesa
utilitzadesperaprevenirocorregirlesdeformitatsdel
cos.

Metge
Doctor o Llicenciat en Medicina legalment capacitati
autoritzat per tractar mèdica i quirúrgicament les
malaltiesolesions.

Mutualitat
Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social,
l’Entitat que rep les quotes i es fa càrrec de les
prestacions.

Prestació
IndemnitzacióoserveiatorgatperlaMutualitatencas
d'ocurrènciadelacontingènciacoberta.

Pròtesi
Tot element de qualsevol naturalesa que reemplaci
temporalopermanentmentlamancad’unòrgan,teixit,
fluid orgànic, membre o part d’aquests. Per exemple,
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b. Totes les malalties, accidents, lesions, estats o
condicions de salut, defectes o deformitats
congènitesopreexistentsalainclusiódel’assegurat
en la pòlissa (per exemple, embaràs o gestació)
encara que no s’hagin diagnosticat de forma
concreta i les seves seqüeles, excepte que dites
malalties hagin estat declarades per l’assegurat o
prenedor de l’assegurança a la Mutualitat a la
sol·licitud/qüestionari i hagin estat expressament
acceptadesperaquesta.

c. Quedenexclososelsasseguratsensituaciódebaixa
mèdicapermalaltiaoaccident,enprocésdetràmit
de qualsevol invalidesa o amb defecte físic,
disminuciófuncionalominusvàluadedatad’inicio
ocurrènciaanterioraladatad’efectedelapòlissa,i
que no hagin estat comunicats a la Mutualitat i
haginestatexpressamentacceptatsperaquesta.

d. Lespsicopatiesentoteslessevescaracterístiques,
entenent-secomatalsqualsevoldesequilibripsíquic
opsicològic,trastorn,caracterològicodeconducta,
incloseslesdepressionsdequalsevoltipus,grauo
condició, endògena, exògena o altra classificació
tècnicaomèdicai,engeneral,totaafecciófuncional
o orgànica de causa psicògena coneguda com a
malaltia psicosomàtica; així com els símptomes,
sensacionsafeccionsdenaturalesaimprecisasense
signesdemalalties.

tenen aquesta consideració els elements mecànics o
biològicscomrecanvisvalvularscardíacs;substitucions
articulars; pell sintètica; lents intraoculars; materials
biològicscomlacòrnia,fluids,gelsilíquidssintèticso
semisintètics,reservorisdemedicaments,etc.

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

Rehabilitació
Conjunt de teràpies físiques prescrites per un metge
traumatòleg, neuròleg, reumatòleg o rehabilitador, i
realitzadesperunfisioterapeutaenuncentreespecífic
de rehabilitació, destinades a restituir la funcionalitat
d’aquellespartsdel’aparelllocomotorafectadesperles
conseqüènciesd’unamalaltiaoaccidentoriginatdurant
lavigènciadelcontracte.

Serveisfuneraris
Conjunt d’elements i serveis contractats per tal de
portaratermel’enterramentoincineració,d’acordales
especificacionsilímitsestablertsalcontracte.

SociMutualistaoPrenedordel'Assegurança
PersonaFísicaoJurídicaques'inscriuenlaMutualitat
ambtotselsdretsiobligacionsestablertsalsEstatuts.
És la persona que contracta amb Mútua de Terrassa
MutualitatdePrevisióSocial.


Urgènciavital
Situaciógreuquerequereixunaassistènciaimmediata
perquèelretardpodriaocasionarundanyirreparableen
laintegritatfísicadelapersonaprotegida.

ValordeRescat
Importqueelmutualistapotsol·licitaralaMutualitat
per les prestacions indicades al reglament, el que
comportarà l’extinció d’aquesta cobertures o el
contracte.


Article 2.-
COBERTURA

CONTINGÈNCIES

EXCLOSES



e. Les malalties o lesions derivades de la pràctica
professional de qualsevol esport, els esports
federats, de la participació en apostes o
competicions, i de la pràctica com aficionat o
professionald’activitatsd’altrisc(comeltoreigoel
tancament de toros braus) o la pràctica d’esports
perillosos,inclososelsentrenaments(talscomboxa,
activitatsaèries,denavegacióoenaigüesbraves,
puenting, escalada, barranquisme, espeleologia,
heliesquí, esquí i altres activitats de muntanya,
carreres de vehicles a motor), no consistint
l’enumeracióanteriorenunallistatancada,excepte
acceptació expressa al Reglament específic o al
Documentd’Adhesió.

DE

f.


Quedaexclòsdecobertura:

a. Malalties i accidents que siguin conseqüència de
guerres, terrorisme, moviments sísmics, tumults,
renyines(exceptecasprovatdelegítimadefensa),
inundacions,erupcionsvolcàniques,elscausatsper
epidèmiesopandèmiesdeclaradesoficialment,així
com les conseqüències directes i indirectes de
reaccióaradicaciónucleariqualsevolaltrefenomen
decaràctercatastròfic.




Les malalties o lesions, així com les seves
complicacionsiseqüelesd’alcoholisme,tabaquisme,
drogoaddicció i altres addicions, el suïcidi, les
temptativesdesuïcidiomutilació,lesautolesions,
accidents o malalties causats per mala fe del
mutualista, així com també les que poden
considerar-se provocades o voluntàries, i els
accidentsderivatsd’actesnotòriamentperillososno
justificats per una necessitat professional o
humanitària.


g. Els accidents, les malalties o els estats patològics
produïts per la embriaguesa, psicòtrops,
al·lucinògensoqualsevoldrogaosubstànciade
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característiques similars, o a conseqüència de
baralles o desafiaments, dol, negligència o
imprudència de l’assegurat. S’entén per
embriaguesal’establertaenlalegislaciódetrànsit,
circulaciódevehiclesamotoriseguretatvial,amb
independènciadequeelsinistresucceeixionoamb
ocasiódelaconducciódelvehicleamotorperpart
del’assegurat.


h. ElSíndromed’ImmunodeficiènciaAdquirida(SIDA)
i/o malalties causades pel Virus de la
ImmunodeficiènciaHumana(VIH),inclòselcontagi
accidental.LaFibromialgiaielSíndromedeFatiga
Crònica.


i.

Les visites mèdiques, assistències, proves,
tractaments, intervencions quirúrgiques i
hospitalitzacionsperlainfertilitat,entotsdossexes,
(inseminació artificial, fecundació in vitro,
impotència),ilainterrupcióvoluntàriadel’embaràs,
seqüeles i proves diagnòstiques relacionades amb
aquestainterrupció,aixícomelpermísdepaternitat
omaternitat.

j.

Els actes mèdics o quirúrgics i les seves
conseqüències,alsquesiguisotmèsvoluntàriament
l’asseguratsenselapreceptivaindicaciómèdicacom
són els tractaments exclusivament d’estètica, els
implants dentals amb aquesta finalitat i els
tractamentsd’esterilitat.





k. Elsexàmensmèdics,estadesenbalnearisicasesde
repòsosimilars.
l.

Submissióatractamentsexperimentalsodictatsper
persones no autoritzades per a l’exercici de la
medicina.

m. Les conseqüènciesderivadesde riscos cobertsper
Consorci de Compensació d'Assegurances segons
s'especifica a l’article 16 de riscos extraordinaris
sobrelespersones.

n. Laconducciódevehiclesamotorsil'Asseguratno
disposadelcorresponentpermísdeconduir.

Article3.FORMALITZACIÓDELCONTRACTE

Per formalitzar el contracte, l’interessat haurà de
complirelsrequisitssegüents:

a)
SubscriurelaSol·licitudd’inscripció.
b)
EmplenarelQüestionarideSalut.Sotmetre’s
alsreconeixementsmèdicsoqualsevolaltre



c)




mesura de selecció de risc que es consideri
convenient.
El
cost
d’aquests
reconeixementsmèdicsaniranacàrrecdela
Mutualitat.
Justificarquereuneixlescaracterístiquesque
estableix l’articulat del reglament de la
prestacióasubscriure.


Les dades que el soci mutualista i l'assegurat han
facilitat en la sol·licitud i en els qüestionaris,
contribueixenlabased'aquestcontracte.

El contracte es perfecciona pel consentiment,
manifestat per la subscripció del Document
d’Associació per ambdues parts. La cobertura
estipulada i les seves modificacions o addicions no
tenenefectementrenohagiestatsatisfetelrebutdela
quota,oelprimerrebutdequotafraccionadallevatde
pacte contrari al Document d’Associació, sense
perjudicidelsperíodesdecarènciaoaltreslimitacions
especificades en els Reglaments de les previsions
subscritesoenelDocumentd’Associació.

En cas de retard en el compliment de qualsevol
d’ambdós requisits, les obligacions de la Mutualitat
començaran a les vint-i-quatre hores del dia en què
haginestanacomplerts.

Apartirdelarecepciódelcontracte,ienelterminide
15 dies, el Soci Mutualista tindrà la facultat de
resoldre’l,comunicant-hoalaMutualitatperescritien
elterminiestablert.Enaquestcas,cessaràlacobertura
delriscdesdeladatadelacomunicacióilaMutualitat
procedirà a reintegrar la part de quota pagada que
excedeixi dels dies en que efectivament ha estat en
vigorelcontracte.

SielcontingutdelDocumentd'Associaciódifereixdela
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.

Elcontractes’estableixpelperíodedetempsprevisten
elDocumentd’Associació.

Elcontractepottenirunaduradatemporalenelcasque
la data de finalització de la cobertura s’estableixi al
Documentd’Associació.

El contracte anual renovable es prorrogarà
automàticament per períodes anuals en la data que
estigui indicada al Document d’Associació. Ambdues
partscontractantspodran,noobstant,oposar-sea la
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pròrroga del contracte, mitjançant notificació escrita,
efectuadaambunterminid’unmesd’anticipacióala
finalitzaciódelperíodeencurs,siéselMutualistaelque
s’oposa a la prorroga i de dos mesos quan sigui la
Mutualitat.

Enqualsevolcasd’oposicióalapròrroga,elMutualista
hauràdeseguirpagantalaMutualitatlaquotafinsal
vencimentdelContracte.Ladatadevenciment(fide
l’anualitatencursodelasegüent)vindràdeterminada
pel moment de l’efectiva oposició en relació amb
l’ineludibleterminidepreavísd’unmes.


Article4.-DRETSDELMUTUALISTAOASSEGURAT

Mutualitatquedaràsuspesaunmésdesprésdeldia
delseuvenciment.SilaMutualitatnoreclamael
pagament dins dels sis mesos següents al
vencimentdelaquotas’entendràqueelcontracte
quedaextingit.L’esmentadaextinciónoimpedirà
lareclamaciódelaquotaimpagadaeneltermini
decincanys.

Si el Document d’Associació no ha estat resol o
extingitconformealparàgrafanterior,lacobertura
tornaatenirefectealesvint-i-quatrehoresdeldia
enqueelMutualistahagipagatlaquotapendent.
Enqualsevolcas,laMutualitat,quanelDocument
d’Associació estigui en suspens, només podrà
exigirelpagamentdelaquotadelperíodeencurs.

e) Indivisibilitat de la quota: La quota és única,
indivisible i correspon al total del període de
durada de la cobertura. La quota es merita
íntegrament el primer dia de vigència del
Documentd’Associació.

No obstant, les quotes podran establir-se i ser
satisfetesmitjançantrebutssemestrals,trimestrals
o mensuals. El fraccionament no allibera al Soci
Mutualistadel’obligaciód’abonarlatotalitatdela
quotaanual.

El no pagament de qualsevol de les fraccions
produirà el venciment anticipat de la resta de
fraccions del període en curs i les mateixes
conseqüències descrites en els punts c) i d)
anteriors.

Qualsevolpagaments’imputarànecessàriamenta
lafracciódequotamésantigaquerestiimpagada.


1. Els que s’enumeren als diferents Reglament, al
Documentd’AssociacióialsEstatuts.

2. El Mutualista i/o Assegurat té dret a la
confidencialitatdetotalainformacióaquèpugui
tenir accés la Mutualitat, relacionada amb el seu
estatdesalutomalaltia,iambelsseusprocessosi
estades a centres sanitaris concertats amb la
Mutualitat.


Article5.-OBLIGACIONS,DEURESIFACULTATSDEL
MUTUALISTAOASSEGURAT

1. Pagamentdelaquota

a) Tempsdepagament:ElMutualistaestàobligatal
pagament de la quota en les condicions
establertes al Document d’Associació un cop
signatl’esmentatdocument.

b) Llocdepagament:SialDocumentd’Associacióno
s’indica cap lloc per al pagament de la quota,
s’entendrà que s’ha de fer en el domicili del
Mutualista

c) Conseqüència del no pagament de la primera
quota:SiperculpadelMutualistalaprimeraquota
nohaestatpagada,olaquotaúnicanohohaestat
alvenciment,laMutualitattéeldretaresoldreel
contracte o a exigir el pagament de la quota
deguda per via executiva en base al Document
d’Associació.

Entotcas,silaquotanohaestatpagadaabansde
queesprodueixielsinistre,laMutualitatquedarà
alliberadadelasevaobligació.

d) Conseqüències del no pagament de les primes
successives:Encasdemancadepagamentdela
segona quota o següents, la cobertura de la


f)

Rebutdequota:LaMutualitatnomésqueda
obligadapelsrebutslliuratsperlaDireccióoels
seusrepresentantslegalmentautoritzats.

g) Domiciliacióderebuts:Lesnormesqueregiranla
domiciliacióderebutsseranlessegüents:

La Mutualitat podrà exigir al Mutualista el
lliurament d’una autorització expressa de les
corresponentsoperacionsdepagament.

La quota o primes fraccionades s’entenen
satisfetesalseuvenciment,llevatque,unavegada
intentat el cobrament dins del termini de gràcia
d’un mes, no pugui ser carregat al compte del
Mutualistaperqualsevolcircumstànciaimputable
onoaaquest.Enaquestcas,laMutualitatlihade
notificarquetéelrebutalasevadisposicióenel
domicili de la Mutualitat i aquell està obligat a
satisferlaquotaenaquestdomicili.
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Si la Mutualitat deixa transcórrer el termini d’un
mesapartirdeldiadelvencimentsensepresentar
el rebut al cobrament i, en fer-ho, no és atès el
pagamentdelaquotaperqualsevolcausa,hade
notificar aquest fet a la persona obligada al
pagament, mitjançant una carta certificada o un
altremitjàindubtable,iconcedir-liunnoutermini
d’un mes perquè enpuguisatisfer l’import en el
domicilisocialosucursaldelaMutualitat.Aquest
termini s’ha de computar des de la data de
certificació de l’expressada carta o notificació a
l’últimdomicilipostali/oelectròniccomunicatala
Mutualitat.

2. QüestionarideSalut

DeclararalaMutualitat,d’acordambel“Qüestionari
deSalut”alqualelsotmeti,toteslescircumstànciesper
ellconegudesquepuguininfluirenlavaloraciódelrisc.

Quedaràexoneratdelaobligaciódedeclararaquestes
circumstàncies si la Mutualitat no el sotmet al
“Qüestionari de Salut” o si aquestes no hi consten,
encaraquepuguininfluirenlavaloraciódelrisc.

3. Variació  de circumstàncies declarades al
QüestionarideSalut

Comunicar a la Mutualitat durant la vigència del
Contracte i el més aviat possible, totes les
circumstàncies que, d’acord amb el “Qüestionari de
Salut”presentadaperlaMutualitatabansdeconclusió
delDocumentd’Associació,agreuginelriscisiguinde
talnaturalesaquesis’haguessinconegutperpartdela
MutualitatenelmomentdelaperfecciódelDocument
d’Associaciónos’hauriaformalitzatos’hauriaconclòs
encircumstànciesmésoneroses.

S'entendranpervariaciódecircumstànciesdeclarades,
entred'altres,elcanvienl'activitatdeclarada,jasigui
d'activitatprofessional,delleureoesport,entrealtres;
o bé la pràctica d'esports de risc no declarats en la
contractació.

Encasd’agreujamentdelrisc,lamutualitatpot,enel
termini de dos mesos a comptar des del dia que
l’agreujament li ha estat declarat, proposar una
modificaciódelaquotaidelescondicionsparticulars,
disposantelmutualistad’unterminidequinzediesper
a la seva acceptació o rebuig. En cas de rebuig, o de
silenci per part del mutualista, la mutualitat podrà,
transcorregut aquest termini, anul·lar la cobertura
prèvia advertència al mutualista, donant-li un nou
termini de15diesperquècontesti, transcorreguts els
quals i dins dels vuit dies següents comunicarà al
mutualistal’anul·laciódefinitiva.





Lamutualitatpodràanul·larlaprevisiósenseproposar
capmodificaciócomunicant-hoperescritalmutualista
dinsd’unmes,apartirdeldiaquevatenirconeixement
del’agreujamentdelrisc.

Silamodificaciódelriscsignifiquésunagreujamentiel
mutualista no hagués efectuat la seva declaració i es
produís un sinistre, la prestació de la Mutualitat es
reduiràproporcionalmentaladiferènciaentrelaquota
convinguda i la que s’hagués aplicat de conèixer la
veritableentitatdelrisc.Sil’associathaguésproceditde
malafelaMutualitatquedaràalliberadadelaprestació
corresponent.

Durantelperíodeencurs,elmutualista,podràposaren
coneixement de lamutualitat totes les circumstàncies
quedisminueixinelriscisiguindetalnaturalesaquesi
haguessin estat conegudes per la Mutualitat en el
moment de la subscripció ho hauria conclòs en
condicionsmésfavorables.

Enaquestcas,lamutualitatalfinalitzarelperíodeen
curs cobert per la quota, haurà de reduir l’import de
quotesfuturesenlaquantiacorresponent,tenintdret
elmutualistaencascontrariaanul·larlaprevisióiala
devoluciódeladiferènciaentrelaquotasatisfeta ila
quelihaguéscorrespostpagar,desdelmomentenquè
vaposarenconeixementdelamutualitatladisminució
delrisc.

4. Declaraciódelsinistre

En cas de sinistre cobert pel contracte, segons els
requisits establerts en el corresponent Reglament,
l'assegurat l'haurà de comunicar a la mutualitat en el
termini màxim de set dies des que en va tenir
coneixença, excepte que en el Reglament o en el
Documentd'Associaciós'estableixiunterminisuperior.
Casdenoefectuar-sel'esmentadacomunicacióenels
terminisestablerts,esproduiranelsefecteslegalmenti
reglamentàriamentprevistos.

L'assegurathauràd'oferirtotamenad'informaciósobre
les circumstàncies i conseqüències del sinistre. Si
dolosamentoambculpagreus'incompleixl'esmentada
obligació,esperdràeldretalaprestació.

5. Obligació de Minorar les Conseqüències del
Sinistre

El Mutualista o l’Assegurat hauran d’utilitzar tots els
mitjans al seu abast per reduir les conseqüències del
sinistre.L’incomplimentd’aquestdeureamblaintenció
manifesta de perjudicar o enganyar a la Mutualitat
alliberaaaquestadetotaprestacióderivadadelsinistre.
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6. Comunicaciódecanvidedomicili

ComunicaralaMutualitat,elmésaviatpossible,elcanvi
de domicili. Si l’Assegurat canvia el seu domicili a
l’estranger, quedaran suspeses les garanties de
l’Assegurançaaladatadevencimentdel’anualitaten
quehagiefectuatelcanvidedomicili.

7. SubrogacióendretsdelMutualistai/oBeneficiari

Una vegada ateses les despeses del sinistre, la
Mutualitatquedaràsubrogada,finsaaquestimport,en
elsdretsiaccionsqueperraód’aquestcorresponguin
al Mutualista i/o Beneficiari davant tercers
responsablesenelscasosenquèsiguiprocedent.

ElMutualistai/oBeneficiarinohadeperjudicaraquest
dret de la Mutualitat i és responsable dels perjudicis
que,ambelsseusactesoomissions,puguicausarala
Mutualitatenelseudretasubrogar-se.

LaMutualitatnopotexecutareldretdesubrogacióen
perjudicidelMutualistai/oBeneficiari.

EncasdeconcurrènciadeMutualitatiMutualistai/o
Beneficiari davant d’un tercer responsable, el
recobrament obtingut es repartirà entre ambdós en
proporcióalsseusrespectiusinteressos.

En cas que hi hagi concurrència de cobertures amb
altresassegurancespúbliquesoprivades,s’aplicaelque
disposa amb aquesta finalitat la Llei de contracte
d’assegurança,enelsarticlestrenta-uitrenta-dos.


Article6.-OBLIGACIONSDELAMUTUALITAT

1. LaMutualitats’obligaaproporcionarlacobertura
dels riscos assegurats d’acord amb l’establert al
Documentd’Associació,elReglamentGeneral,els
EstatutsielsReglamentsdelsdiferentsproductes
contractats.

2. La Mutualitat ha de lliurar al mutualista el
Documentd’Associacióo,siescau,eldocumentde
coberturaprovisionaloelquecorresponguiialtres
documentsquehagisubscritelMutualista.


Article7.-QUOTES

1. La quota serà la que figuri al Document
d'Associacióperalperíodedecoberturaques'hi
assenyali.

2. La Mutualitat podrà modificar les quotes,
fonamentant-seenelscàlculstècnicsiactuarials

realitzats. L'actualització de la quota incorporarà
elsajustosnecessarisperagarantirquelaquota
sigui suficient segons hipòtesis actuarials
raonables,quepermetinalaMutualitatsatisferel
conjunt de les obligacions dels contractes, i en
particular, constituir les provisions tècniques
adequades d'acord amb l'establert en el règim
jurídicd'ordenacióisupervisiódelesassegurances
privades.

3. Les quotes successives a satisfer pel soci
mutualistavariaranacadarenovació,enaplicació
delesquotesquetinguienvigorlaMutualitaten
l'esmentadadata,atenental'edatdel'assegurat
en el moment de la renovació, i si s'escau, a la
modificació de cobertures, a la modificació del
capital garantit, i a la modificació de nombre
d’assegurats, aquest últim punt en cas
d’assegurancescol·lectives.


Article8.-NUL·LITATIRESOLUCIÓDELCONTRACTE

Elcontracteserànul,excepteenelscasosprevistosen
laLlei,sienelmomentdelasevaperfeccióexistiael
riscohaviasucceïtelsinistre.

Elcontractepodràserresoltenelstermesestablertsen
els Estatuts i Reglaments de la Mutualitat per les
següentscauses:

1. Rescissióperreservaoinexactitudculpable

En cas de reserva o inexactitud en la sol·licitudqüestionari,oquedurantelprocésd’unsinistrequedi
evidenciatunfraumanifestperpartdelSociMutualista
o de l’assegurat, la Mutualitat podrà rescindir el
contracte mitjançant comunicació dirigida al soci
mutualistaen elterminid’unmes, a comptar des del
coneixement tant de la reserva o inexactitud de la
sol·licitud-qüestionaricomelfraudurantelprocésd’un
sinistre.

Lesprimesrelativesalperíodeencurscorresponenala
Mutualitat,llevatdedoloculpagreuperpartseva,des
delmomentdedeclaracióderescissióalMutualista.

Si el sinistre sobrevé abans que la Mutualitat faci la
declaració de rescissió, la prestació es reduirà
proporcionalment a la diferència entre la quota
convingudailaques’haguésaplicatd’haver-seconegut
la vertadera entitat del risc. Si va mediar dol o culpa
greudelMutualistaoAssegurat,laMutualitatquedarà
alliberadadelpagamentdelaprestació.
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2.

Perimpagamentdelaprimeraquota

LaMutualitatpotresoldreelDocumentd’Associacióen
casqueelprimerrebutdequotafraccionadanohagi
estat atès al seu venciment. En aquest supòsit si es
produísunsinistre,laMutualitatquedaràalliberadade
lasevaobligació.

3. Pernoreclamaciódequotaimpagada

En el supòsit de manca de pagament de qualsevol
fracciódequotaquenosiguilaprimera,elcontracte
s’extingiràalssismesosdelvencimentdelaquotasila
Mutualitatnoenreclamaelpagament.

4. Peroposicióalapròrroga

El Contracte s’extingeix a la data de venciment del
Documentd’Associacióenelssupòsitsd’oposicióala
pròrrogaperpartdequalsevoldelespartsprevistosa
l’article4.

5. Perfinalitzacióoresoluciódecobertura

ElContractes'extingeixaladataenquelacobertura
indicadaalDocumentd'Associacióhagiarribatalaseva
fi segons els criteris establerts en el Reglament de la
Prestació.
6.

Lamancadepagamentdelesderramespassiveso
delesaportacionsobligatòries:

És causa de baixa del soci, un cop transcorreguts
seixantadiesdesdelrequerimentperalpagament.No
obstant això, la relació amb MútuaTerrassa continua
vigent fins al venciment següent del període de
coberturaencurs,momentenelqualquedaextingida,
ambsubsistènciadelaresponsabilitatdelsocipelsseus
deutespendents.


Article9.PÈRDUADEDRETS

ElMutualistai/oAsseguratperdràeldretalaprestació
garantida:

a) En cas de reserva o inexactitud en omplir el
“QüestionarideSalut”,sihihahagutdoloculpa
greudelMutualistai/oAssegurat.

b) Encasd’agreujamentdelrisc,sielMutualistai/o
AsseguratnohocomunicaalaMutualitatiactua
demalafe.




c)
d)

e)

f)

g)
h)




Si el sinistre s’esdevé abans que s’hagi pagat la
primeraquota,llevatdepacteencontra.

Sielsinistres’esdevémentreelContracteestigui
en suspens per falta de pagament de les primes
successives.

Si el Mutualista i/o Assegurat no faciliten a la
Mutualitatlainformaciósobrelescircumstànciesi
conseqüènciesdelsinistreihiconcorredoloculpa
greu.

SielMutualistai/oBeneficiariincompleixenelseu
deure de minorar les conseqüències del sinistrei
ho fan amb la intenció manifesta d’enganyar o
perjudicarlaMutualitat.

Quanelsinistrehagiestatcausatpermalafede
l’Assegurat.

ElContracteserànul,llevatenelscasosprevistos
perlaLlei,sienelmomentdelasevaconclusiója
hasucceïtelsinistre.



Article10.PRESCRIPCIÓ

Lesaccionsqueesderivindelcontracted’assegurança
prescriuenalscincanysacomptardesdeldiaenquèes
vanpoderexercitar.


Article11.COMUNICACIONS

A efectes del contracte s'entén comunicat el sinistre
quanelbeneficiarisol·licitalaprestaciódelservei.

En cas d'incompliment, la Mutualitat por reclamar
danysiperjudicisperlamancadedeclaració,llevatque
hagi tingut coneixement del sinistre mitjançant una
altravia.

Les comunicacions a la Mutualitat efectuades pel
mutualista es faran el domicili social assenyalat al
Documentd'Associació.

Les comunicacions efectuades per un Corredor
d'AssegurancesdelaMutualitatennomdelmutualista
i/o assegurat tindran els mateixos efectes que si
s'haguessinfetpelmutualistai/oasseguratmateix.

Les comunicacions del mutualista i/o assegurat a
l'agentd'assegurancestindranelmateixefectequesi
s'haguessinrealitzatdirectamentalaMutualitat.
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Les comunicacions de la Mutualitat al mutualista i/o
assegurat es realitzaran en el domicili d'aquest, que
figuraaldocumentd'associacióosuplement.

ElDocumentd'AssociacióielsReglaments,aixícomles
sevesmodificacions,s'handeformalitzarperescrit,en
paperoenunaltresuportdurador.


Article12.INSTANCIESDERECLAMACIÓI
JURISDICCIÓ

Pertalderesoldrelesreclamacionsquepuguinsorgir
entre la Mutualitat i mutualistes, assegurats,
beneficiaris,tercersperjudicatsoelsqueesderivin,els
dretsdequalsevold’ells,espodràoptarperlessegüents
vies:

- LaMutualitatdisposadelServeiinternd’Atencióal
Mutualista,onespodranpresentarlesreclamacions
mitjançantescritalaplaçadelDr.Robert5,08221
de Terrassa, o per correu electrònic a
assegurances@mutuaterrassa.es. La Mutualitat té
l’obligacióderesoldre-laenelterminidedosmesos
desdelasevapresentació.

- 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.




ARTICLE13.IMPOSTOSIRECÀRRECS

Els Impostos i Recàrrecs que legalment hagin de
repercutir-seaniranacàrrecdelmutualistaoassegurat.
Els aplicables sobre les prestacions, d’acord amb la
legislació vigent en el moment de la seva percepció,
seranpercomptedelbeneficiari.


ARTICLE14.RESPONSABILITATDELSMUTUALISTES

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


ARTICLE15.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.- Identificació del titular responsable del
tractament

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.

DELEGAT
DE
PROTECCIÓ
DE
DADES:
dpd@mutuaterrassa.cat

2.-Finalitatdeltractament,baselegaliterminisde
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,aixícomperalainvestigacióilaprevenció
delfrau.Lesdadeshaurandeseradequades,pertinents
i no excessives per a la finalitat emparada, podent
inclouredadesanteriorsaladatad’altacomassegurat,
que estiguin relacionades amb el sinistre o procés
assistencial.

- Labaselegalperaltractamentésl'existènciad'una
relaciócontractualperalaprestaciódelsserveis
sol·licitats.
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Terminideconservació:lesdadesesconservaranen
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
prescripcióderesponsabilitatpenalmentestablerts.


2.2.- Dur a terme anàlisis estadístiques actuarials,
mesuramentsiestudisdemercatsobreelsproductesi
serveisofertsperlaMUTUALITAT,elsusuarisilesseves
necessitats,tendències,interessosipreferències.

- 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.

3.-Destinatarisdelesdadespersonals

- Perobligaciólegal:al'administraciótributàriapera
pagament d'impostos, a jutges, tribunals que ho
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
relacionatsambelsectorasseguradorambfinalitats
estadístiquesodelluitacontraelfrau,aixícom
per raons de reassegurament o coassegurament,
segonsestableixlallei30/1995d'ordenaciódeles
assegurancesprivades

4.-Dretsdelstitularsdelesdades

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



-

-

-

-




Lespersonesinteressadestenendretaaccedirales
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
sevesdades.LaMUTUALITATdeixaràdetractarles
dades, excepte per motius legítims imperiosos, o
l'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)
eltractamentestiguibasatenelconsentimentoen
uncontracte,ib)eltractaments'efectuïpermitjans
automatitzats.


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

Perexercirelscitatsdretspotposar-seencontacteamb
nosaltres a través de correu postal o electrònic  a les
adreces indicades a l'apartat 1, identificant a la seva
peticiólasegüentinformació:

1.-Dadesdelsol·licitant(Nomicognoms)
2.-Adreçadecontacte
3.-Dretquevolexercir
4.-Sobrequinesdadesconcretesformulalasevapetició

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
probabilitatigravetatvariablesperalsdretsillibertats
de  les persones físiques, la MUTUALITAT aplicarà
mesures tècniques i organitzatives apropiades per
garantirunnivelldeseguretatadequatalrisc,queevitin
ladestrucció,pèrduaoalteracióaccidentaloil·lícitade
dades personals transmeses, conservades o tractades
d'una altra forma, o la comunicació  o  accés  no
autoritzatsaaquestesdades.
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ARTICLE 16. RISCOS EXTRAORDINARIS SOBRE LES
PERSONES

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
obligatòriamentrecàrrecafavordel’esmentadaEntitat
Pública Empresarial té la facultat de convenir la
coberturadelsriscsextraordinarisambqualsevolEntitat
Asseguradoraquereuneixilescondicionsexigidesper
lalegislacióvigent.

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
Compensació d’Assegurances no estigui emparat
per la pòlissa d’assegurança contractada amb
l’entitatasseguradora.
b) Que,encaraestantemparatperl’esmentadapòlissa
d’assegurança, les obligacions de l’entitat
asseguradora no poguessin ésser complides per
haverestatdeclaradajudicialmentenconcursoper
estar subjecte a un procediment de liquidació
intervinguda o assumida pel Consorci de
Compensaciód’Assegurances.
ElConsorcideCompensaciód’Assegurancesajustaràla
sevaactuacióaldisposatenl’esmentatEstatutlegal,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:Terratrèmolsi
sismes submarins, inundacions extraordinàries,
incloseslesproduïdesperembatsdemar;erupcions
volcàniques, tempestats ciclòniques atípiques (
inclouelsventsextraordinarisderatxessuperiorsa
120 km/h, i els tornados) i caigudes de cossos
sideralsiaeròlits.
b) Lesocasionadesviolentamentcomaconseqüència
de terrorisme, rebel·lió, sedició, motí i tumult
popular.

c) FetsoactuacionsdelesForcesArmadesoForcesi
CossosdeSeguretatentempsdepau.

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
competentsenlamatèria.Enelscasosd’esdeveniments
de caràcter polític o social, així com en el supòsit de
danys produïts 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 informació
sobreelsfetsesdevinguts.


2.Riscsexclosos
a) ElsquenodoninllocaindemnitzaciósegonslaLlei
deContracted’Assegurances.
b) Els ocasionats a persones assegurades per
contractesdiferentsaaquellsenqueésobligatori
el recàrrec a favor del Consorci de Compensació
d’Assegurances.
c) Els produïts per conflictes armats, encara que no
hagipreceditladeclaracióoficialdeguerra.
d) Elsderivatsdel’energianuclear,senseprejudicide
l’establertenlaLlei12/2011,de27demaig,sobre
responsabilitatcivilperdanysnuclearsoproduïts
permaterialsradioactius.
e) Els produïts per fenòmens de la natura diferents
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,desprenimentderoquesi
fenòmens similars, excepte que aquests fossin
provocatsmanifestamentperl’acciódel’aiguade
laplujaque,almateixtemps,haguésprovocaten
lazonaunasituaciód’inundacióextraordinàriaies
produís amb caràcter simultani a l’esmentada
inundació.
f) Elscausatsperactuacionstumultuàriesproduïdes
en el curs de reunions i manifestacions dutes a
terme conforme al que es disposa en la Llei
Orgànica 9/1983, de 15 de juliol, reguladora del
dret de reunió, així com durant el transcurs de
vagues legals, excepte que les esmentades
situacions poguessin ser qualificades com
esdeveniments extraordinaris segons l’establert a
l’article1.b)anterior.
g) Elscausatspermalafedel’Assegurat.
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h) Els corresponents a sinistres produïts abans del
pagament de la primera quota 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.
i)

Els sinistres que per la seva magnitud i gravetat
siguin qualificats pel Govern de la Nació com a
“catàstrofeocalamitatnacional”.


3.Extensiódelacobertura




Valoraciódelsdanys:lavaloraciódelsdanysqueresultin
indemnitzablesd’acordalalegislaciód’assegurancesi
alcontingutdelapòlissad’assegurançaesrealitzaràpel
Consorci de Compensació d’Assegurances, sense que
aquestquedivinculatperlesvaloracionsque,enelseu
cas,haguésrealitzatl’entitatasseguradoraquecobrís
elsriscosordinaris.

Abonament de la indemnització: el Consorci de
Compensaciód’Assegurancesrealitzaràelpagamentde
la indemnització al beneficiari de l’assegurança
mitjançanttransferènciabancària.


La cobertura de riscs extraordinaris cobrirà a les
mateixes persones i sumes assegurades que s’hagin
establertenelscontractesd’assegurançaaefectesdels
riscsordinaris.

Enlespòlissesd’assegurancesdevidaque,d’acordamb
el previst al contracte, i amb conformitat amb la
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.


COMUNICACIÓ DE DANYS AL CONSORCI DE
COMPENSACIÓD’ASSEGURANCES

Lasol·licitudd’indemnitzaciódedanysquinacobertura
correspongui al Consorci de Compensació
d’Assegurances,s’efectuaràmitjançantcomunicacióal
mateix prenedor de l’assegurança, l’assegurat o el
beneficiaridelapòlissaoperquiactuïpercompteinom
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).



Pàg.13de13

JD_10/2020

