Assegurança d’ACCIDENTS
Document d’informació sobre el producte d’assegurança
Empresa: Mutualitat dels Enginyers MPS
CIF: V-08430191 Companyia registrada a Espanya amb clau d’autorització: P-3159

Producte: ACCIDENTS

La informació precontractual i contractual completa relativa al producte es facilita en altres documents que regulen
la relació entre les parts.
En què consisteix aquest tipus d’assegurança?
És una assegurança d'Accidents que té com a objectiu assegurar el pagament d'un capital com a conseqüència de la
Defunció per accident. Addicionalment i de forma voluntària, es poden contractar altres garanties complementàries.
Què s’assegura?
Cobertura principal
✓ Defunció de la persona assegurada per
accident - pagament a les persones
beneficiàries del capital contractat.
Cobertures de contractació voluntària:
✓ Invalidesa permanent absoluta per
accident - pagament a les persones
beneficiàries del capital contractat.
✓ Invalidesa permanent parcial per
accident - pagament a les persones
beneficiàries d’un % de l’import
contractat en funció del Barem del
Reglament d’aquest producte.
✓ Serveis de rehabilitació i altres com a
conseqüència
d’accident.
Proporcionat pe Europe Assistant
(veure
document
d’informació
específica per a aquesta cobertura).
✓ Accident de circulació- pagament a les
persones beneficiàries d’un capital
addicional al principal en cas de
defunció o invalidesa permanent
absoluta quan s’hagi contractat
aquesta cobertura.
✓ Reemborsament de despeses medicoquirúrgiques en que hagi incorregut la
persona assegurada per accident.

Què no està assegurat?
Es pot consultar el detall d'exclusions a la
pòlissa. Destaquem, entre d'altres:

 Participació














en
actes
delictius,
desafiaments o baralles, excepte que hagi
estat en defensa legítima.
Conseqüències que sofreixi la persona
assegurada que no tinguin el seu origen en
l’accident cobert per aquesta assegurança.
Accidents produïts per determinades
patologies estipulades al reglament
(epilèpsia, aneurismes, etc.).
Accidents
per
estar
en
estat
d’embriaguesa, sota els efectes de les
drogues i/o estupefaents.
Accidents que es produeixin practicant
qualsevol esport com a activitat
professional.
Determinats accidents d’aviació, pilots i
demés professionals d’aviació.
Suïcidi.
Conducció de vehicles de motor sense
autorització administrativa corresponent.
Accidents de circulació produïts en
transports nàutics o aeris privats.

Existeixen restriccions pel que fa a la cobertura?

!

En el cas de la cobertura de reemborsament de de despeses mèdiques existeix un límit màxim
de contractació en funció del capital principal contractat.

On em cobreix?
✓ A tot el món.
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Quines són les meves obligacions?
-

Pagament de les quotes i derrames que s’estableixin.
Comunicar a La Mútua els canvis de domicili i domiciliació de cobraments.
Comunicar les circumstàncies que agreugin el risc.
Facilitar la documentació necessària per a la gestió general de la pòlissa.

Quan i com he d’efectuar el pagaments?
Al moment de la contractació i cada 1 de gener, excepte que la normativa estableixi el contrari.

Quan comença i finalitza la cobertura?
L'assegurança es renova de forma automàtica cada 1 de gener des del seu efecte, excepte amb
preavís per escrit en contra d'alguna de les parts.
El contracte quedarà extingit en cas de defunció de la persona assegurada, quan es produeixi el
pagament de la cobertura d'invalidesa permanent absoluta o quan la persona assegurada
compleixi 80 anys.
Les cobertures de contractació voluntària s'extingiran quan la persona assegurada compleixi 75
anys o quan es reconegui la prestació d'alguna d'elles, excepte en el cas d'invalidesa parcial o
reemborsament de despeses medico-quirúrgiques el pagament no implicarà necessàriament.
l'extinció.
Com puc rescindir el contracte?
La persona mutualista es pot oposar a la renovació del contracte, al menys, un mes abans de la conclusió
del període de cobertura en curs a través d'un comunicat escrit.

