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ReglamentMortper

Accident


CONTINGÈNCIESCOBERTES


Article1

Encasdemortdel’Asseguratsobrevingudadeforma
immediata o dins el termini d’un any, com a
conseqüència directa d’un accident i durant la
vigència del contracte, la Mutualitat pagarà al
Beneficiari la quantitat establerta en el Document
d'Associació.

Lacoberturaésvàlidaatotelmón.


Article2.-Iniciificobertura

Lacoberturas’iniciaenl‘anualitatenquel’assegurat
acompleixels15anys.

Lacoberturafinalitza:

a) El dia en que l'Assegurat acompleix els 70 anys
d'edat.
b) Alvencimentdel’anualitatenlaqualesprodueixi
unaIncapacitatPermanentAbsoluta.
c) Encasdemortdel'Assegurat.


Article3.-ContingènciesExclosesdeCobertura

Quedaexclòsdecobertura,laMortderivadade:

a) Lesconseqüènciesderivadesderiscoscobertspel
ConsorcideCompensaciód'Assegurances


b)
c)

d)

e)

f)


































segonss'especificaalReglamentGeneral.
ElsuïcididelapersonaAssegurada.
Les conseqüències de la pràctica professional
d’esports, així com la pràctica d’activitats
subaquàtiquesdemésde20metresdefondària,
ascensions a alta muntanya i escalada, activitats
esportivesaèries,ràfting,saltdepont,pràctiques
esportives utilitzant vehicles a motor i qualsevol
altreassimilableaaquestes.
Els accidents originats o atribuïbles a l'ús
d'estupefaents o altres tòxics, derivats
d’alcoholisme, actes d'imprudència temerària o
motivatsperunabaralla.
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.
La conducció de vehicles a motor si l’Assegurat
nodisposadelcorresponentpermísdeconduir.



PRESTACIONS


Article4

El Beneficiari comunicarà a la Mutualitat la mort de
l'Assegurat,enelterminimàximde7diesdesdelseu
coneixement.
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Les prestacions previstes per als riscos d’Incapacitat
PermanentperAccidentiMortperAccident,noseran
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,principiievoluciódelalesiócorporalque
hagioriginatlamort,osil'Asseguratnoestavaen
tractament mèdic abans de la seva mort, un
informe mèdic o certificat oficial en el que
s'expressilacausadelamortolescircumstàncies
enques'haproduït.
c) Documentacreditatiulegaldelasevacondicióde
Beneficiari.
d) Justificació legal conforme s'ha realitzat el
pagament de l'impost sobre successions i
donacions que per l'Assegurança pugui
correspondre,obélasevaexempció.
e) Informació de l’autoritat policial o judicial que
intervinguésenelfet.

La Mutualitat, podrà sol•licitar altre tipus
d’informacióoprovescomplementàries,quepermetin
valorar el fet causant de la prestació, inclòs
procurant-se-lesdirectament.











CONTINGÈNCIESCOBERTES


Article1

En cas d’Incapacitat Permanent Absoluta de
l’Assegurat sobrevingudade forma immediata o dins
elterminid’unany,comaconseqüènciadirectad’un
accident i durant la vigència del contracte, la
Mutualitat pagarà al Beneficiari, la quantitat
establerta al Document d’Associació per aquesta
prestació.

Lacoberturaésvàlidaatotelmón.






ReglamentIncapacitat
PermanentAbsolutaper
Accident



Article2

Lacoberturafinalitza:

a) El dia en que l'Assegurat acompleixi els 65 anys
d'edat.
b) En cas de mort de l'Assegurat o d'Incapacitat
AbsolutaiPermanentd'aquest.


Article3.-ContingènciesExclosesdeCobertura

Queden excloses de cobertura, les Incapacitats
Permanentsperaccidentderivadesde:

a) Lesconseqüènciesderivadesderiscoscobertspel
ConsorcideCompensaciód'Assegurancessegons
s'especificaalReglamentGeneral.
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
subaquàtiquesdemésde20metresdefondària,
ascensions a alta muntanya i escalada, activitats
esportivesaèries,ràfting,saltdepont,pràctiques
esportives utilitzant vehicles a motor i qualsevol
altreassimilableaaquestes.
d) Accidentsatribuïblesal'úsd'estupefaentsoaltres
tòxics,
derivats
d’alcoholisme,
actes
d'imprudència temerària o motivats per una
baralla.
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) La conducció de vehicles a motor si l’Assegurat
nodisposadelcorresponentpermísdeconduir.


PRESTACIONS


Article4

ElBeneficiaricomunicaràalaMutualitatl'ocurrència
delfetquepoguéscausarlaIncapacitatPermanent.

Per al cobramentde laprestació haurà d'aportar, en
elterminimàximde7diesdesdelconeixementdela
possibilitat de la lesió irreversible invalidant, la
següentdocumentació:

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) Informedelcentresanitarionestiguiingressaten
el qual es detallin les intervencions practicades,
les lesions causades per l'accident i pronòstic de
lesmateixes.
c) Documentacreditatiulegaldelasevaidentitatde
Beneficiari.
d) Informació de l’autoritat policial o judicial que
intervinguésenelfet.

La Mutualitat, podrà sol•licitar altre tipus
d’informacióoprovescomplementàries,quepermetin
valorar el fet causant de la prestació, inclòs
procurant-se-les directament. L’Assegurat podrà
autoritzar als seus metges a facilitar informació
referent a l’accident que hagi sigut causa directa o
indirectadelaIncapacitatPermanent.

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

El facultatiudesignat per la Mutualitat, enbase a la
informació facilitada i els reconeixements que
considerin oportuns, determinarà si el grau
d’incapacitatésd’absoluta.

Encasdequenoexistísacordsobrelaincapacitat,es
procedirà a resoldre les diferències mitjançant pèrits
metges, segons l’establert en la Llei de Contracte
d’Assegurança.
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