REGLAMENT DE LA PRESTACIÓ D’ACCIDENTS

Article 1

NATURALESA DE LA PRESTACIÓ

Consisteix en l’abonament del capital assegurat en cas de defunció de l’assegurat a conseqüència
d’un accident. Complementàriament, en cas d’invalidesa permanent i absoluta de l’assegurat per
accident s’anticiparà el capital contractat -en aquest moment, s’extingirà aquesta prestació-, i en
cas d’invalidesa parcial per accident s’abonarà un percentatge del capital assegurat en cas
d’invalidesa per accident. Opcionalment:
En l’abonament del capital assegurat en cas de defunció de l’assegurat a conseqüència d’un
accident de circulació i, complementàriament, en cas d’invalidesa permanent i absoluta de
l’assegurat per accident de circulació s’anticiparà el capital contractat -en aquest moment,
s’extingirà aquesta prestació-, i en cas d’invalidesa parcial per accident de circulació s’abonarà
un percentatge del capital assegurat en cas d’invalidesa per accident de circulació.
En el reemborsament de les despeses mèdico-farmacèutiques, sempre a conseqüència d’un
accident de l’assegurat.
El reconeixement de la situació d’invalidesa per un organisme oficial de la Seguretat Social no
determinarà la concessió de la prestació en cas d’invalidesa.
Article 2

ESPECIFICACIONS DE LA COBERTURA

La junta rectora determina l’import mínim i màxim a contractar i pot ampliar-los o reduir-los, tenint
en compte els límits que, si escau, estableixi la legislació vigent sobre mutualitats.
Essent el límit màxim d’indemnització per sinistre, per les garanties de defunció o d’invalidesa
permanent i absoluta, en el cas que el sinistre afecti a més d’un assegurat, de 3.000.000 euros. En
el cas que l’import de les indemnitzacions resultés superior al límit màxim, la quantitat a
indemnitzar es repartirà proporcionalment al capital garantit per cada un dels assegurats afectats.
Es garanteixen els accidents corporals, tant derivats de la vida quotidiana com de l’activitat laboral o
professional, que puguin sofrir els assegurats amb les exclusions contemplades en aquest Reglament.
La defunció o la invalidesa es consideraran causades per accident quan es produeixin com a
conseqüència de l’accident, sigui de manera immediata o bé en el transcurs dels dos anys
següents.
En cas d'agreujament directe o indirecte de les conseqüències d'un accident per una malaltia o un
estat morbós, preexistents o sobrevinguts després de l’accident i per una causa independent, la
prestació cobrirà tan sols les conseqüències que l'accident, probablement, hauria tingut sense la
intervenció agreujant de la dita malaltia o estat morbós.
La garantia d'aquesta prestació s'estén arreu del món.
Article 3

ESPECIFICACIONS DE LA COBERTURA PER INVALIDESA

Per a aquesta prestació, en el cas d'invalidesa seran tingudes en compte les especificacions
següents:
a) Per al cas d'invalidesa permanent i absoluta, comprovada dins dels dos anys a comptar des de la
data d'accident, l’assegurat percebrà la quantitat total garantida per a aquest cas.
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b) Per al cas d'invalidesa parcial, el percentatge de la prestació total que es considerarà es fixarà
d'acord amb el que estableix el barem que hi ha al final del reglament d'aquesta prestació.
c) La pèrdua completa de l'ús d'un membre o d'un òrgan serà considerada a l'efecte de la prestació
com la pèrdua del membre o de l'òrgan mateix. Si la pèrdua d'un membre o d'un òrgan o del seu ús
és només parcial, el grau d'invalidesa fixat a l’article 13 es reduirà proporcionalment.
d) El grau d'invalidesa que resulti d'un accident no s’augmentarà pel fet que la persona afectada
presentés, amb anterioritat a l’accident, defectes corporals a membres no afectats per l'accident.
e) La indemnització total a pagar per diverses pèrdues i inutilitzacions de membres causades pel
mateix accident es calcula sumant els imports corresponents a cadascuna d'aquestes pèrdues i
inutilitzacions, sense que la dita indemnització total pugui excedir de la quantitat establerta per al
cas d'invalidesa absoluta.
f) Si un òrgan o un membre afectat per un accident presentava ja amb anterioritat un defecte físic o
funcional, la persona afectada té dret a una indemnització, que correspondrà a la diferència entre el
grau d'invalidesa preexistent i el que resulti després de l'accident.
g) No es consideraran amb dret a indemnització, per raó d'invalidesa permanent i absoluta o bé
parcial, la pèrdua o el deteriorament de dents ni els danys produïts a l'estètica personal dels
assegurats.
h) Sempre que el grau d'invalidesa parcial no pugui ser determinat aplicant-hi el quadre de
percentatges i les regles esmentades abans, aquest grau es fixarà d'acord amb els dictàmens
mèdics.
i) La determinació del grau d'invalidesa parcial o bé la permanent i absoluta no es realitzarà fins que
l'estat de l'accident sigui considerat, segons els dictàmens mèdics, com a definitiu, però a més
tardar serà al cap de dos anys de la data de l'accident.
j) En el cas d'invalidesa permanent i absoluta sobrevinguda a l’assegurat com a conseqüència d'un
accident inclòs en aquesta prestació que deixi lesions corregibles mitjançant pròtesi, la Mútua
pagarà l'import del cost de la primera pròtesi que es practiqui a l’assegurat, sense excedir del 10%
del capital indemnitzable i fins a la quantitat de 1.803,04 euros.
k) Si l’assegurat és esquerrà, s’invertiran els percentatges del barem en les lesions a membres
superiors.
Article 4

ESPECIFICACIONS DE LA COBERTURA PER DESPESES MÈDIQUES

Per a aquesta prestació, en el cas de despeses mèdiques seran tingudes en compte les
especificacions següents:
a) Es cobreixen les despeses mèdiques ocasionades per accident amb les especificacions
contingudes en aquest reglament.
b) També es consideraran les despeses originades pel trasllat forçós de l’accidentat des del lloc de
l’accident fins al centre sanitari més proper.
c) Igualment, seran considerades les despeses generades pels equips de rescat en l’evacuació d’un
accidentat, sempre que se’n puguin justificar la necessitat i la urgència.
d) Només es pagarà contra lliurament de les factures o els rebuts originals de les despeses
degudament justificades.
e) S’inclouen en aquesta cobertura els rebuts de medicaments que, per prescripció facultativa, es
necessitin per al guariment de l’accidentat.
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f) Les despeses, degudament justificades, generades per trasllats amb taxi o amb altres mitjans de
locomoció a centres hospitalaris o de rehabilitació per a sotmetre’s a un tractament de recuperació
com a conseqüència d’un accident emparat pel present reglament.
El màxim de cobertura que es pot contractar per al reemborsament de les despeses ocorregudes
en cada accident estarà d’acord amb el capital en cas de defunció contractat:
CAPITAL PRINCIPAL
Menor de 18.030,36 euros

Article 5

MÀXIM
CONTRACTAR
752,50 euros

Major o igual a 18.030,36 euros i menor o igual a
60.101,21 euros

1.505,00 euros

Major de 60.101,21 euros i menor de 100.000 euros

3.010,00 euros

Major o igual a 100.000 euros

6.020,00 euros

DURADA DE LA COBERTURA

Aquesta prestació podrà ser subscrita per assegurats majors de 14 anys i que encara no hagin
complert 65 anys. En els casos d’ampliació del capital contractat, als quals s’aplicaran els mateixos
criteris de selecció que en una subscripció inicial de la prestació, l’edat màxima és de 65 anys.
La prestació s’anirà renovant anualment de forma automàtica, d’acord amb l’article 3 del reglament
general de condicions.
La cobertura de defunció en cas d’accident s’extingirà per pagament del capital per invalidesa o a
31 de desembre de l’any que l’assegurat compleixi 80 anys. La junta rectora podrà establir una
edat superior d’extinció de la cobertura fixant els capitals màxims de contractació i les
corresponents quotes. Les noves condicions d’ampliació del període de cobertura tindran una
durada anual, podent la junta rectora renovar-les o modificar-les per iguals períodes anuals, o
deixar-les sense efecte.
Les cobertures complementàries i opcionals (defunció en cas d’accident de circulació, invalidesa en
cas d’accident, invalidesa en cas d’accident de circulació i despeses mèdiques) s’extingiran quan
l’assegurat compleixi 75 anys.
La prestació de defunció per accident de l’assegurat també s’extingirà si aquest assegurat resulta
afectat d’una malaltia o defecte greu, com ara ceguesa, sordesa bilateral, paràlisi, apoplexia,
epilèpsia, alienament mental, malaltia de la medul·la espinal o qualsevol altra de gravetat semblant o
que passi a la situació d’invalidesa permanent i absoluta no derivada d’accident.
Article 6

EXCLUSIONS DE LA COBERTURA

A més de les previstes a l’article 4 del reglament general de prestacions, queden excloses de
cobertura les situacions següents:
a) Derivada de la participació de l’assegurat en actes delictius, desafiaments o baralles, sempre que
no hagi estat en defensa legítima o en temptativa de salvament de persones o béns
b) Les conseqüències que pateixi l’assegurat a causa de malalties, afeccions i lesions, d’operacions
quirúrgiques i de tractaments mèdics o terapèutics que no tinguin l’origen en un accident cobert per
aquesta assegurança. També queden exclosos els accidents que siguin conseqüència d’atacs
d’apoplegia o epilèpsia, aneurismes, infart de miocardi, vessaments cerebrals, arrítmies cardíaques
i fractures patològiques de l’assegurat
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c) Les conseqüències que pateixi l’assegurat a causa de reumatisme, de les hèrnies de qualsevol
naturalesa, d’esforços musculars, lumbàlgies i varices
d) Els accidents sobrevinguts a l’assegurat per estar en estat d’embriaguesa, sota l’efecte de drogues
i estupefaents, quan aquesta circumstància hagi estat la causa determinant de l’accident i
l’assegurat sigui sancionat o condemnat per aquesta causa.
e) Els accidents que es produeixin practicant qualsevol esport o en la participació en concursos,
ambdós casos com a professional
f) Els accidents que es produeixin practicant qualsevol esport aeronàutic o en la participació en
concursos aeronàutics, ambdós casos tant en qualitat d’afeccionat com de professional
g) Els pilots i altres professionals de l'aviació (personal de cabina, hostesses…)
h) Tota persona que realitzi regularment la seva professió a bord de qualsevol aeronau (qualsevol
vehicle que permet la navegació aèria); s’entendrà per regularitat quan més d’un cop al mes estigui
a bord d’una aeronau realitzant la seva professió.
i) Els accidents d'aviació soferts en aeronaus de menys de dos motors, excepte que siguin aparells
degudament autoritzats per les autoritats competents per al transport públic de passatgers o
l’assegurat estigui viatjant per motius de la seva feina (sempre que no sigui cap dels casos
considerats en els apartats g) i h) d’aquest article.
j) L’infart de miocardi, encara que sigui declarat com a accident de treball
k) Per suïcidi
l) Conducció de vehicles a motor si l’assegurat no té l’autorització administrativa corresponent
m) Quan l’assegurat sigui conductor, pilot o tripulant professional de qualsevol medi de transport
A més de les anteriors, en cas d’accident de circulació queden excloses de cobertura les situacions
següents:
a) Quan l’assegurat sigui conductor o viatger d’un transport nàutic o aeri privats o no autoritzats per al
transport públic de persones
Article 7

PERÍODE DE CARÈNCIA I FRANQUÍCIA

Aquesta prestació no té període de carència ni franquícies.
Article 8

QUOTES

La quota anual es calcularà d’acord amb el capital contractat i, si escau, amb la professió i activitats
de l’assegurat, segons l’annex de quotes.
Article 9

BENEFICIARIS DE LA PRESTACIÓ

D’acord amb l’article 9 del reglament general de prestacions.
Article 10 SOL·LICITUD DE LA PRESTACIÓ
Termini per sol·licitar la prestació: Seixanta dies naturals a partir de la data de l’accident. Si el
resultat ha estat la defunció, el termini serà de trenta dies naturals.
Tot accident ha de ser declarat per l’assegurat o els seus beneficiaris a la Mútua dins dels seixanta
dies després d'haver ocorregut, però, en cas de defunció de la persona assegurada, caldrà avisar la
Mútua en el transcurs dels trenta dies després de tenir-ne coneixement.
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Sol·licitud i documents: A més del previst a l’article 10 del reglament general de condicions, en el
termini més curt possible, caldrà facilitar a la Mútua, per escrit, els detalls i les circumstàncies precises
relatius a l'accident i el nom i els cognoms dels testimonis i les persones que hagin intervingut. També
caldrà adjuntar un informe del metge que hagi atès l'accidentat que expliqui les conseqüències i les
causes de l'accident.
A més, es lliuraran a la Mútua tots els documents que, en cada cas, se sol·licitin i que, a criteri de la
mateixa Mútua, siguin convenients per a determinar el dret de la prestació.
El pagament de les prestacions corresponents sempre dependrà del lliurament dels documents
esmentats i d'altres que provin el dret a indemnització.
Article 11 COMPROVACIÓ I ACCEPTACIÓ DE LA PRESTACIÓ
Si la persona afectada no es conforma amb l'avaluació del grau d'invalidesa feta per la Mútua, es
procedirà a la dita avaluació per dos facultatius, l’un nomenat per la persona interessada i l'altre per
l'entitat. En cas de discòrdia entre ells, intervindrà un tercer facultatiu que serà nomenat per totes dues
parts de comú acord.
Els facultatius hauran de practicar l’avaluació atenent a allò disposat en l'article 3 anterior.
Cada part satisfarà els honoraris i les despeses del seu facultatiu i la meitat del tercer facultatiu.
Article 12 PAGAMENT DE LA PRESTACIÓ
A petició del beneficiari, el capital es pot cobrar en un sol pagament, de manera fraccionada en el
temps o es podrà substituir per una renda vitalícia o temporal que, d'acord amb el capital establert i
l'edat del beneficiari en el moment de produir-se el fet causant, es calcularà segons les condicions i
tarifes que tingui la Mútua en vigor en aquell moment.
Article 13 TAULA DE PERCENTATGES DE LA PRESTACIÓ EN CAS D’INVALIDESA
PARCIAL PER ACCIDENT
Dret %
Pèrdua total d'un braç o d'una mà
70
Pèrdua total del moviment de l'espatlla
30
Pèrdua total del moviment del colze
25
Pèrdua total del moviment del canell
25
Pèrdua total dels dits polze i l'índex
40
Pèrdua de tres dits que no siguin el polze o l'índex
25
Pèrdua de tres dits, inclosos el polze i l'índex
35
Pèrdua del dit polze i un altre que no sigui l'índex
30
Pèrdua del dit índex i un altre que no sigui el polze
20
Pèrdua del dit polze sol
22
Pèrdua del dit índex sol
15
Pèrdua del dit del cor, de l'anular o de l'auricular
Pèrdua de dos d'aquests darrers dits
15
Pèrdua d'una cama o d'un peu
Amputació parcial d'un peu, compresos els dits
Pèrdua total de fonació
Ablació de la mandíbula inferior
Pèrdua total d'un ull, o reducció a la meitat de la visió binocular
Fractura no consolidada d'una cama o d'un peu
Fractura no consolidada d'una ròtula
Pèrdua total de moviment del maluc o d'un genoll
Escurçament de 5 cm, com a mínim, d'un membre inferior
Escurçament de 3 cm, com a mínim, d'un membre inferior

Esquerre %
60
25
20
20
30
20
30
25
15
18
12
10
12
60
45
25
35
35
40
20
20
15
10
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Sordesa completa
Sordesa completa d'una orella
Pèrdua del dit gros d'un peu
Pèrdua dels dits grossos d'ambdós peus
Pèrdua d'un altre dit d'un peu

60
15
10
15
3

Article 14 ALTRES EFECTES DE L’ACCEPTACIÓ DE LA PRESTACIÓ
La concessió de la Invalidesa d’aquesta prestació extingirà, a més de la present prestació d’Accidents,
les prestacions de Vida Temporal, Rendes d’Invalidesa, Renda d'Estudis i Baixa Laboral, sense
perjudici del dret a percebre les prestacions causades pel mateix sinistre que causi la incapacitat.
La resta de les prestacions subscrites continuaran en vigor, per la qual cosa el mutualista continuarà
pagant les quotes corresponents.
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