NOTA INFORMATIVA
La MUTUALITAT DELS ENGINYERS, M.P.S. (d’ara endavant, La Mútua), amb domicili social a via Laietana, número 39, 2a planta, de Barcelona (Espanya), lliura aquesta Nota Informativa a la potencial persona
subscriptora de prestacions de La Mútua, en compliment del que estableix l’article 96 de la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores, els articles
122 i següents del Real Decret 1060/2015 que la desenvolupa i demés disposicions vigents reguladores de l’activitat asseguradora.
1.

Regulació legal
La Llei 20/2015, de 14 de juliol, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores, la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança i les altres disposicions
concordants que les complementin, modifiquin o ampliïn.

2.

Control de l’activitat
La Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions del Govern d’Espanya.

3.

Règim de reclamacions
Les persones mutualistes prenedores/subscriptores, assegurades, beneficiàries o els seus drethavents poden adreçar voluntàriament les seves reclamacions de les qüestions derivades de l'aplicació dels
reglaments de LLa Mútua a les següents instàncies, internes i externes:
•

El Servei d’Atenció al Mutualista: sam@mutua-enginyers.com; fax: 933 100 638 i tel.: 900 898 990 / 932 954 300
El Defensor del Mutualista: defensor@mutua-enginyers.com; fax: 933 100 638 i tel.: 935 522 751
Ambdós establerts per la Mútua, amb subjecció als reglaments que regeixin aquests organismes: https://www.mutua-enginyers.com/particulars/grupmutua/mutuaserveis/defensa_del_mutualista

•

Els Servei de Reclamacions que tingui establerts l’òrgan administratiu de supervisió de la Mútua, un cop exhaurit el tràmit del Servei d’Atenció al Mutualista i, en el cas, del Defensor del Mutualista.

•

Els organismes de conciliació i arbitratge que tingui organitzats la Federació de Mutualitats de Catalunya, així com altres mecanismes de solució de conflictes de caràcter voluntari.

Tot això sense perjudici del dret a exercir qualsevol acció que correspongui als interessats per la via judicial.
4.

Prestacions i quotes
Prestació

Definició

Vigència de la cobertura i venciment de les quotes

Vida Inspirit

Capital en cas de mort i opcionalment amb anticipació del 100%, 75%, 50% o 25% en cas d’invalidesa
permanent i absoluta o d’invalidesa permanent i total; addicionalment cobertura opcional de pròtesis.

Mort: 80 anys d’edat.

Vida Temporal

Capital en cas de mort i opcionalment amb anticipació del 100%, 75%, 50% o 25% en cas d’invalidesa
permanent i absoluta o d’invalidesa permanent i total; addicionalment en cas de diagnòstic de càncer de
mama un 10% del capital assegurat per mort (altes posteriors a 1.1.2013).

Mort: 80 anys d’edat.

Accidents

Capital en cas de mort accidental amb anticipació en cas d’invalidesa permanent i absoluta per causa
accidental; opcionalment i amb caràcter addicional: Capital en cas d’accident de circulació i
Reemborsament de despeses mèdico-farmacèutiques.

Mort Accident: 80 anys d’edat.

Renda mensual en cas d’invalidesa permanent i absoluta, la durada segons l’edat en què es produeixi la
invalidesa:
• Menors de 62 anys: fins complir els 67 anys

Complementàries i opcionals: 67 anys d’edat.

Complementàries i opcionals: 75 anys d’edat.

Fins complir 67 anys d’edat.
(fins als 65 anys d’edat en renda d’invalidesa especial).

• De 62 a 66 anys: 60 mensualitats
Renda d’Invalidesa

Invalideses i pròtesis: 67 anys d’edat.

(fins als 65 anys en els cas de la Renda d’Invalidesa Especial, amb mínim de 60 mensualitats)
Renda mensual en cas d’invalidesa permanent i total, la durada segons l’edat en què es produeixi la
invalidesa:
• Menors de 56 anys: 36 mensualitats

Fins complir 67 anys d’edat.

• De 56 a 61 anys: fins complir els 67 anys

Inscrita al Registre d´Entitats Asseguradores i Reasseguradores de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau P-3159.

Mutualitat dels Enginyers MPS, NIF V-08430191/Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, foli 73, volum 38.168 full núm. B-87.907, Inscripció 1a.

• De 62 a 66 anys: 60 mensualitats

5.

Mort: 75 anys d’edat.

Renda d’Estudis

Renda mensual temporal en cas de mort amb anticipació en cas d’invalidesa permanent i absoluta

Baixa Laboral

Indemnització diària en cas de situació d’incapacitat temporal; addicionalment en el tram de baixa laboral
de més de 90 dies cobertures de pròtesis i subsidi en cas de reducció laboral per cura de menor a càrrec
amb malaltia greu.

67 anys d’edat.

Despeses Quirúrgiques

Indemnització en cas d’intervenció quirúrgica.

Vitalícia.

Hospitalització

Indemnització diària en cas d’ingrés en clínica o hospital.

Vitalícia.

Gran Dependència

Renda mensual vitalícia en cas de gran dependència.

Vitalícia.

Dependència severa

Renda mensual temporal en cas de dependència severa.

Vitalícia.

Malalties greus

Capital en cas de diagnòstic d’una de les malalties greus contractades

67 anys d’edat; 60 anys per la malaltia d’alzheimer i altres
demències orgàniques.

Invalidesa: 65 anys d’edat.

Condicions per a la rescissió
La persona subscriptora pot rescindir unilateralment la prestació dins els 30 dies següents a la data de recepció del Títol de subscripció (art 83.a Llei 50/1980).
Oposició a la pròrroga de la renovació: La persona mutualista/subscriptora ha de comunicar-ho en el termini d’un mes a la conclusió del període de cobertura en curs; La Mútua en el termini mínim de dos
mesos.

6.

Règim fiscal
Amb caràcter general, el previst a la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i el Reial decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost
sobre la renda de les persones físiques (IRPF), la normativa sobre l’impost de successions i donacions i altres disposicions concordants que les complementin, modifiquin o ampliïn.
El tractament fiscal en l’IRPF, tant de les quotes com de les seves prestacions, és diferent segons el col·lectiu al qual pertany la persona subscriptora i la consideració que aquest col·lectiu dóna a les quotes
satisfetes a La Mútua dels Enginyers:
•

Persones treballadores per compte aliè per als qui La Mútua és una entitat d’estalvi i previsió individual.

•

Enginyers industrials no integrats al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (d’ara endavant, RETA) que fan servir La Mútua com a alternativa al RETA.

•

Professionals o empresaris integrats al RETA que fan servir La Mútua com a complementària al RETA.

•

Persones mutualistes col·legiades que són persones treballadores per compte aliè, els seus cònjuges i els familiars consanguinis de primer grau o les persones treballadores de La Mútua.

En general, les prestacions tributen en l’IRPF en concepte de rendiments de capital mobiliari o guanys i pèrdues patrimonials, excepte en el cas que les quotes de la prestació hagin estat totalment o
parcialment reduïdes de la base imposable de la persona subscriptora, hagin estat despesa deduïble per a la determinació del rendiment net d’activitats econòmiques o derivin d’una assegurança de
dependència. En aquests casos, les prestacions cobrades tributen com a rendiments del treball. Si la prestació és una garantia en cas de mort en la qual la persona beneficiària és una persona física diferent de
la subscriptora, la persona beneficiària amb caràcter general tributa en l’impost sobre successions i donacions, segons la normativa vigent, excepte en el cas que les quotes de la prestació hagin estat totalment
o parcialment reduïdes de la base imposable de l’IRPF de la persona subscriptora o hagin estat despesa deduïble per a la determinació del rendiment net d’activitats econòmiques, que tenen el tractament de
rendiments del treball.
7.

Informe sobre la situació financera i de solvència
Cada anualitat La Mútua publicarà l’Informe sobre la situació financera i de solvència a la seva pàgina web corporativa:
https://www.mutua-enginyers.com/particulars/grupmutua/informacio_corporativa/transparencia/informe_de_situacio_financera_i_de_solvencia.

8.

Document d’informació sobre productes d’assegurança diferents d’assegurança de vida
La Mútua publicarà el document sobre informació prèvia a la seva pàgina web corporativa: https://www.mutua-enginyers.com/particulars/grupmutua/informacio_corporativa/reglaments_prestacions_mutua.
(Versió març 2021)
Signatura de l'interessat a fFechas2:

Nom i cognoms:

Via Laietana, 39, 2n.
Narcís Blanch, 39 baixos
17003 Girona Tel.972 228 789
girona@mutua-enginyers.com

08003 Barcelona

Tel. 932 954 300

Ramón y Cajal, 4
25003 Lleida Tel.973.283.737
lleida@mutua-enginyers.com

Fax 933 100 638

correu@mutua-enginyers.com

Ntra. Sra. del Claustre, s/n
Pompeu Fabra, 13, 2n.a.
43004 Tarragona Tel.977.245.888 08242 Manresa Tel. 933 192 204
tarragona@mutua-enginyers.com manresa@mutua-enginyers.com

www.mutua-enginyers.com

Av. de Francia, 55
46023 València Tel 963.319.983
valencia@mutua-enginyers.com

Indústria, 18
08202 Sabadell Tel.935 560 324
sabadell@mutua-enginyers.com

