DEPENDÈNCIA RENDA

Document d’informació sobre el producte d’assegurança
Denominació de l'entitat asseguradora: Mutual Mèdica, MPS (Mutualitat de Previsió Social) a Prima Fixa
Domicili social: Passeig de Mallorca, 42, (07012) Palma
Inscrita en el Registre de Mutualitats de Previsió Social de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, amb el número
P-3157.
Àmbit territorial: Estat espanyol
Òrgan supervisor: Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions del Ministeri d’Economia

La informació precontractual o contractual completa es facilita al client en altres documents

En què consisteix aquesta assegurança?
Té per objecte satisfer una renda que l'assegurat (o, si és el cas, el tutor o el representant legal) percebrà mentre es trobi en situació de
gran dependència, dependència severa o dependència moderada

Què s’assegura?
La indemnització corresponent en cas que es
produeixi una situació de dependència, una vegada
transcorregut un període d'espera de noranta dies
Opcionalment, a petició de l'assegurat, es pot
contractar un capital únic addicional per percebre
quan es produeixi la dependència
Assessorament personalitzat i d'acompanyament
en l’àmbit de la dependència per a majors de 65
anys, per a l'assegurat i familiars de fins a tercer
grau

Què no està assegurat?
Les malalties, els accidents o les lesions
preexistents en la data d'efecte de la subscripció,
no declarats en la sol·licitud de contractació de
l'assegurança
Els casos en què la percepció de la prestació porti
implícit un engany o frau
Les conseqüències d'un acte d'imprudència
temerària o negligència greu de l'assegurat
Els casos en què l’assegurat deixi de sotmetre’s a
les disposicions, pràctiques i exploracions que
serveixin per a aclarir quin és el seu estat de salut
i grau de dependència
Les conseqüències, en general, d'esdeveniments
extraordinaris (guerres, invasions, hostilitats,
rebel·lions, revolucions, insurreccions i actes de
terrorisme), així com les conseqüències directes o
indirectes de l'exposició a la radiació nuclear o a la
contaminació radioactiva
Les conseqüències produïdes per la pràctica
esportiva de caràcter professional o per
demostracions acrobàtiques i competicions amb
vehicles de motor, així com les conseqüències
derivades de la pràctica de vols amb aparells que
no disposin d’un certificat de navegació o que no
estiguin homologats, etc
Les conseqüències directes de la pràctica
d'esports qualificats de risc i les activitats
subaquàtiques amb mitjans artificials de
respiració
Les situacions de dependència que no siguin
mesurables mitjançant el barem de valoració de
dependència ni altres mètodes de valoració
utilitzats per Mutual Mèdica

Hi ha restriccions pel que fa a la cobertura?
Per a poder rebre la prestació, ha d’haver transcorregut un període mínim de 12 mesos entre la data d’inscripció o
d’ampliació de cobertures i la data en què es produeixi la situació de dependència, excepte en cas d’accident, que no
hi ha carència
Si la situació de dependència es produeix durant aquest període de carència, el contracte es resol de manera
automàtica i l'entitat retorna el 100 % de les quotes abonades amb motiu d’aquesta assegurança

On tinc cobertura?
L’assegurança cobreix la dependència patida pels assegurats residents en territori espanyol. No obstant això, l’incident
que causi la dependència es pot produir a qualsevol lloc del món

Quines obligacions tinc?
•

L'assegurat ha d'emplenar el qüestionari de salut i sotmetre's als reconeixements mèdics requerits i a les proves que
determini Mutual Mèdica

• Estar al corrent del pagament de les quotes
• Per a tenir dret a percebre la prestació s’ha de sol·licitar la prestació per escrit, dirigint-se a l'entitat, i cal presentar la
resolució de dependència i/o la documentació en què constin les causes de la situació de dependència de
l’assegurat
• Disposar d’un certificat mèdic en què constin les causes de la situació de dependència de l’assegurat.

Com i quan he d'efectuar els pagaments?
El pagament de les quotes s’ha de fer a través de domiciliació bancària. Hi ha dues modalitats de pagament: pagament
únic o pagament periòdic; en aquest últim cas els pagaments s’han d'abonar anualment i per avançat. No obstant això, el
pagament de la quota anual es pot fraccionar per mesos, trimestres o semestres, sempre amb pagament per avançat dins
de cada període. En aquests casos, Mutual Mèdica s’ocupa de fixar els recàrrecs financers corresponents.
L'assegurat deixa de pagar les quotes en el moment que es trobi en una situació de dependència.

Quan comença i finalitza la cobertura?
L'assegurança és vitalícia. La cobertura d’aquesta prestació es manté en vigor sempre que es paguin les quotes
corresponents, per la qual cosa la durada és indefinida.

Com puc rescindir el contracte?
L'assegurat pot donar-se de baixa voluntàriament quan ho estimi oportú, amb l’única obligació de comunicar-ho a Mutual
Mèdica amb un mes d’antelació respecte a la data del venciment anual.

