Assegurança de BAIXA LABORAL
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: SALUT/MALALTIA

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 que garanteix el pagament d’una quantitat per dia de baixa laboral fins a un màxim de dos anys.
Es pot contractar un o dos trams (fins a 90 dies de baixa i/o a partir de 90 fins els dos anys). El primer tram de fins a
90 dies de baixa, es pot contractar amb un nombre determinat de dies de franquícia.

Què s’assegura?
✓ Incapacitat temporal derivada de
malaltia, accident o part, que
l’impedeixi totalment exercir qualsevol
activitat laboral, professional o
empresarial.
Consisteix en el pagament d’un subsidi
durant el període d’incapacitat, en
funció del tram o trams contractats i
els dies de franquícia, en el cas del
tram de fins a 90 dies.
✓ Maternitat, paternitat – pagament
únic en cas de maternitat, paternitat o
adopció sempre que es tingui
contractada la prestació per Renda d’
Invalidesa i el segon tram de baixa
laboral a partir de 90 dies.
✓ Pròtesi – pagament de costos per
pròtesi en base a un barem establert
sempre que es tingui contractat el
segon tram de baixa laboral a partir de
90 dies.
✓ Malalties greus per menors a càrrec –
pagament de subsidi per cura de
menors amb malalties greus que
obliguin a la persona assegurada a
reduir la seva ornada laboral, sempre
que es tingui contractat el segon tram
de baixa laboral a partir de 90 dies.

Existeixen restriccions pel que fa a la
cobertura?

!

Existeix un període de carència de 6
mesos a partir de la contractació.

Què no està assegurat

 Conflictes armats.
 Intent de suïcidi durant el primer any de
















contracte.
D’una causa preexistent i no declarada en el
moment de contractació.
Per una causa no declarada en les eventuals
ampliacions.
Conseqüència per reacció o radiació
nuclear.
Quan es deriva de la no-observació per part
del malalt de les recomanacions o
prescripcions facultatives amb la finalitat i
efecte de solucionar la seva patologia o
s’hagi allargat la baixa laboral per culpa de
la persona assegurada.
Derivada directa o indirectament de
drogoaddicció.
Derivada d’un estat psíquic que no es pugui
demostrar mitjançant proves objectives.
Participació de la persona assegurada en
actes delictius, desafiaments o baralles,
excepte que hagi estat en defensa legítima.
Puerperi, molèsties periòdiques de la dona
o menopausa.
Intervencions quirúrgiques o tractaments
que s’efectuïn per motius estètics, excepte
que siguin causa d’un accident.
Quan la persona malalta no rebi assistència
facultativa o que el mal no li impedeixi
exercir
qualsevol
activitat
laboral,
professional o empresarial.
Si la persona assegurada percep qualsevol
prestació d’invalidesa absoluta qualificada
com a permanent o irreversible.
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On em cobreix?
✓ A tot el món.

Quines són les meves obligacions?
-

Pagament de les quotes.
Comunicar a La Mútua els canvis de domicili i domiciliació de cobraments.
Comunicar les circumstàncies que agreugin el risc.
Aportar documentació mèdica que acrediti la malaltia i la situació d’incapacitat.
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.
La cobertura s’extingirà quan la persona assegurada compleixi 67 anys (o abans per jubilació, invalidesa
absoluta i permanent o defunció).

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.

