
¿Qué se asegura? 

 

 

 

 

 

 

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’un capital en cas de diagnòsrtic de malaltia greu de la persona 

assegurada, en funció de l’opció de cobertura contractada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assegurança de MALALTIES GREUS 
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: MALALTIES GREUS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Què s’assegura? 

✓ Diagnòstic de malaltia greu – pagament del 

capital assegurat a la persona beneficiària en 

cas de diagnòstic de malaltia greu. Existeixen 

2 opcions de contractació. 

✓ Opció bàsica – contempla les malalties 

greus: càncer, accident cerebrals vasculars i 

infart de miocardi. 

✓ Opció completa – contempla les malalties 

greus: càncer, accident cerebrals vasculars, 

infart de miocardi, esclerosi múltiple, 

Alzheimer i ceguera. 

 

 

Existeixen restriccions respecte a la 

cobertura? 

! Existeix un període de carència general de 

6 mesos. 

! S’aplicarà un període de supervivència de 

vint-i-vuit (28) dies des de la data del 

diagnòstic de la malaltia greu per a que la 

persona beneficiària percebi 

indemnització per aquesta malaltia. 

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 informe mèdic acreditatiu de la malaltia greu. 

- Facilitar la documentació necessària per a la gestió general de l’assegurança. 

 

 

Quan i com he d’efectuar els pagaments? 

En el 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. 

• En el moment en que el capital hagi estat pagat per qualsevol de les malalties greus cobertes. 

• Quan la persona assegurada faci 67 anys. 

 

 

 

 

On estic cobert? 

✓ A tot el món. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Què no està assegurat? 

Es pot consultar el detall d’exclusions en el reglament. Es destaquen, entre altres: 

 Els riscos extraordinaris subjectes o no a recàrrec obligatori en favor del Consorci de Compensació 

d’Assegurances. 

 Els fets derivats de conflictes armats, vinguin o no precedits de declaració oficial de guerra. 

 Fets de caràcter polític o social, moviments populars. 

 Actes d’imprudència temerària, de negligència greu o actes intencionats o il·legals de la persona 

assegurada o de les persones beneficiàries, a menys que aquests s’hagin produït en legítima defensa. 

 Les conseqüències directes o indirectes de la reacció o radiació nuclear o contaminació radioactiva o 

química. 

 Les conseqüències de l’intent de suïcidi o lesions voluntàries durant el primer any de vigència del 

contracte. 

 Embriaguesa, ús d’estupefaents no prescrits mèdicament o abús de productes farmacèutics sense 

respectar la prescripció mèdica. 

 Qualsevol sinistre ocorregut com a conseqüència d’accident o malaltia amb data d’ocurrència o de 

manifestació anterior a la data d’efecte del contracte, així com les possibles complicacions mediques i 

les derivades dels tractaments corresponents. 

 La pràctica d’esports a títol professional o títol amateur remunerat. 

 Ús com pilot o passatger o passatgera d’aparells aeris de capacitat inferior a 20 places. 

 Per a les malalties (com l’infart) que puguin ser afectades per la pràctica de les següents activitats: 

alpinisme, navegació marítima d’esbarjo a més de 60 milles nàutiques d’un refugi coster, 

submarinisme a més de 30 metres de profunditat, espeleologia, esports de neu fora de pista, hípica 

en competició, puenting, rafting o qualsevol esport que necessiti l’ús d’un aparell amb motor. 

Qualsevol altre esport considerat de risc no enumerat anteriorment.  

 Professions excloses. Totes aquelles amb activitat laboral relacionada amb o sigui:  

i. La indústria pesquera dedicada a activitats en alta mar, pesca a pulmó o marisqueig en 

penya-segats. 

ii. La indústria de petroli o gas desplaçats en plataformes petrolíferes marines. 

iii. Amb explosius. 

iv. Etc. 

Com puc rescindir el contracte? 

La persona mutualista es podrà 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.  
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