Assegurança de DESPESES QUIRÚRGIQUES
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: DESPESES QUIRÚRGIQUES

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 indemnització en cas d'intervenció quirúrgica, tractament
especial o exploració i en base un barem específic.
Què s’assegura?
✓ El pagament únic a la persona
beneficiària en funció d'una Taula
d'Indemnitzacions, a fi de finançar les
despeses de tractaments medicoquirúrgics o proves diagnòstiques.

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

 Conflictes armats.
 Defunció per suïcidi durant el primer any



Existeixen restriccions pel que fa a la
cobertura?

!
!

Les prestacions màxima i mínima es
definiran en base a la taula
d’indemnitzacions del barem.
Existeix un període de carència
general de 6 mesos, 12 mesos en cas
d’indemnització per part, i sense
carència en cas d’accident.









On em cobreix?
✓ A tot el món.




de contracte.
Causa preexistent i no declarada en el
moment de contractació.
Causa no declarada en les eventuals
ampliacions.
Conseqüències derivades de la reacció o
radiació
nuclear
o
contaminació
radioactiva.
Procés clínic de causes congènites o
existents abans de la inscripció o, si escau,
l’ampliació de la cobertura.
Intervencions quirúrgiques o tractaments
que es puguin realitzar per motius estètics,
sempre que no siguin causats per un
accident.
Certes proves diagnòstiques definides al
Reglament.
Exploracions que es realitzin per medicina
preventiva o com a diagnòstics o controls
periòdics ginecològics o per menopausa.
Tractaments específics: deshabituació de
dependència a drogues.
Intervenció
per
apendicectomia
profilàctica.
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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.
Presentar certificat mèdic estès pel facultatiu que hagi efectuat la intervenció.
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 per defunció de la persona assegurada.

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.

