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CAPÍTOL PRELIMINAR
La Junta Directiva de Mútua Manresana, Mutualitat de Previsió Social, en data 1 de juny de 2016, va
aprovar el Reglament de Decessos, que serà d'aplicació en les relacions entre la mutualitat i el
prenedor de l'assegurança i/o els subjectes protegits que aquests inscriguin, conjuntament amb els
Estatuts, el Reglament general de les persones, condicions particulars i especials, els quals formen
part del condicionat del present reglament en tot allò que sigui d'aplicació.

REGULACIÓ LEGAL
El present Reglament es regeix per,
La Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de Contracte d'Assegurança, i les disposicions legals que la
modifiquin o l'ampliïn.
El Reial Decret Legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei d'ordenació
i supervisió de les assegurances privades.
El Reial Decret 2486/1998, de 20 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Ordenació i
Supervisió de les Assegurances Privades.
La Llei 10/2003, de 13 de juny de la Generalitat de Catalunya, sobre Mutualitats de previsió social.
El Reglament de les mutualitats de previsió social aprovat per Reial Decret 1430/2002, de 27 de
desembre.
La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
El Reial Decret 7/2004, del 29 d'octubre, Text Refós de l'Estatut Legal del Consorci de Compensació
d'Assegurances i modificat per la llei 12/2006 del 16 de maig.
En compliment del que s'estableix a l'article 60 del Reial Decret Legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre, i
en l'article 104 del Reial Decret 2486/1998 de 20 de novembre, Mútua Manresana, Mutualitat de
Previsió Social a Prima Fixa, informa que la legislació aplicable és l'espanyola i l'específica de la
Comunitat Autònoma de Catalunya. Així mateix, de que l'organisme de control és l'òrgan supervisor
de la Generalitat de Catalunya.
(* Des d’ara, Mútuacat).

DEFINICIONS
Tot i les definicions estipulades pel Reglament General de les Persones, també, a efectes d'aquest
Reglament s'entén per:
Modalitats: Les diferents opcions comercialitzades per Mútuacat, MPS.:



COMPLET: Aquesta modalitat es caracteritza per la utilització de primes anivellades durant
tota la durada de l'assegurança.



ADVANCE: En aquesta modalitat s'utilitzen primes naturals fins a l'edat de 60 anys, moment
en el que la prima es manté constant.
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RESIDENTS ESTRANGERS: Aquesta modalitat es caracteritza per la utilització de primes
naturals fins a l'edat de 65 anys. Només poden contractar aquesta modalitat aquelles
persones de nacionalitat estrangera que tinguin permís de residència a Espanya.

La modalitat de la seva relació de protecció figura al Títol de Soci, podent durant la vigència del
mateix, canviar de la modalitat ADVANCE o RESIDENTS ESTRANGERS a la modalitat COMPLET.
Mutualista: Persona física o jurídica que subscriu el contracte amb la mutualitat i a la qual
corresponen les obligacions que del mateix se'n desprenguin.
Persones protegides: La persona física exposada al risc o a l'esdeveniment relacionat amb ella i
sobre la qual s'estableix la prestació.
Beneficiaris: Les persones que, acomplides les normes de protecció aquí regulades, rebran la
prestació corresponent.
En cas de no existir designació expressa, s'entendran com a beneficiaris, en rigurós ordre de
preferència els que s'indiquen a continuació:
1º Conyuge; 2º Els seus fills; 3º Els hereus legals.
Títol de soci: És el document que conté les condicions reguladores de la relació de protecció.
Formen part integrant del títol de soci: les condicions generals, les especials, si n'hi hagués; les
particulars, que individualitzen el risc i els suplements i apèndix que s'emetin per completar o
modificar la pòlissa.
Quota o prima: És el preu de la relació de protecció que dóna dret a la prestació. El rebut podrà
contenir els recàrrecs i impostos que sigui de legal aplicació.
Servei funerari: És el conjunt d'elements i prestacions necessàries per efectuar el Sepel·li del la
Persona protegida morta, els quals figuren detallats al Títol de soci de la present relació de protecció.
Import cobert: És la quantitat màxima coberta i indicada al Títol de soci per cadascuna de les
garanties de la mateixa i que constitueix el límit màxim d'indemnització a satisfer per Mútuacat, MPS
per cadascuna d'elles i per tots els conceptes.
Domicili del mutualista i/o persones protegides: El que figuri al Títol de soci, i que s'entén per
domicili habitual a Espanya.
Domicili en el pais d'origen (només a la modalitat RESIDENTS ESTRANGERS): Adreça del país
diferent al d'Espanya, que figura al Títol de Soci, i que és el que el Prenedor de la present relació de
protecció ha declarat a la sol·licitut.
Estranger: Qualsevol país diferent d'Espanya i del país d'origen declarat pel Mutualista, en aquest
últim cas, només d'aplicació a la modalitat RESIDENTS ESTRANGERS.
Sinistre: Esdeveniment d'una eventualitat prevista en la present relació de protecció i que pot donar
lloc a indemnització per aplicació de les garanties contractades.
Accident: És el succés fortuït, sofert durant la vigència del document d'associació, que produeixi
directament i per causa sobtada, externa i violenta i totalment aliena a la intencionalitat de l'assegurat,
un dany corporal a la persona protegida. A tots efectes, no es consideren com a accidents: les
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afectacions càrdio-vasculars, els A.V.C., com també les patologies derivades de processos
degeneratius que es vegin o no agreujades per situacions d'esforç (lumbàlgies, dorsàlgies,
pinçaments, cervicàlgies, dolors dorsals, lumbars, musculars, processos mecànics de repetició), i en
general tots els transtorns derivats d'esforços excessius i repetitius.

5

REGLAMENT DE
DECESSOS
A70

OBJECTE DEL REGLAMENT
Pel present Reglament, Mútuacat proporciona, dins els límits i condicions establertes al present
Reglament i al Títol de soci, i mitjançant l'aplicació de la prima que en cada cas correspongui, la
cobertura del risc de decés.

Art. 1. EFECTE DE LA RELACIÓ DE PROTECCIÓ
Les cobertures de la present relació de protecció tindran efecte a la data que es determini a les
Condicions Particulars del Títol de soci quan hagin estat convenientment subscrites per les parts i
s'hagi pagat la Prima.
En cas de demora en el compliment d'algun dels requisits anteriorment citats, les obligacions de la
Mútuacat començaran a partir de les vint-i-quatre hores del dia en que la firma i pagament hagin tingut
lloc.

Art. 2. DURADA
La present cobertura es contracta pel període d'un any. A la expiració d'aquest període quedarà
tàcitament prorrogat per un any més i així successivament, sempre i quan el Mutualista o el
Beneficiari no desitgin la seva finalització, en aquest cas hauran de comunicar la seva decisió a
Mútuacat mitjançant notificació escrita i almenys dos mesos abans de la data d'expiració anual de la
relació de protecció.

EN LES MODALITATS COMPLET I ADVANCE
En aquestes modalitats és facultat exclusiva del Mutualista no renovar el Contracte als venciments
mensuals periòdics i per la seva pròpia voluntat.
Per tant Mútuacat està obligada a la pròrroga tàcita del Contracte, sempre que la Prima es trobi al
corrent de pagament.
No obstant l'anterior, en les opcions amb pagament únic de primes, la pròrroga del contracte es
produïrà de forma automàtica fins a la extinció del mateix per mort de la última Persona protegida,
que figuri com a tal, en les Condicions Particulars del Títol de Soci.
D'APLICACIÓ A LA MODALITAT RESIDENTS ESTRANGERS
En aquesta modalitat les garanties de la relació de protecció cessaran en el moment en el que la
Persona protegida arribi a l'edat de 65 anys.

Art. 3. BASES DE LA RELACIÓ DE PROTECCIÓ
6.1. El Mutualista, abans de la subscripció del Contracte o de la inclusió d'una nova Persona
protegida, té el deure de declarar a Mútuacat, d'acord amb el qüestionari que aquesta li sotmeti, totes
les circumstàncies per ell conegudes que puguin influir en la valoració del risc.
6.2. Mútuacat podrà rescindir el Contracte mitjançant comunicació dirigida al Mutualista en el moment
en que hagi tingut coneixement de qualsevol reserva o inexactitut per part d'aquell o dels Assegurats.
Correspondran a Mútuacat, a excepció que concurreixi dol o culpa greu per la seva part, les Primes
relatives al període en curs en el moment en que es faci l'esmentada declaració.
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6.3. Si el contingut del Títol de Soci difereix de la sol·licitut d'inscripció o de les clàusules acordades,
el Mutualista podrà reclamar a Mútuacat que subsani la divergència existent en el termini d'un mes a
comptar des de l'entrega del Títol de Soci. Transcorregut aquest termini sense efectuar la reclamació,
s'estarà al disposat al mateix.

Art. 4. PERÍODES DE CARÈNCIA
Les Garanties de la relació de protecció seran d'aplicació des de l'entrada en vigor d'aquest cobertura,
no existint cap període de carència, a excepció de:
MODALITAT RESIDENTS ESTRANGERS:
Per a la Garantia de Decessos i Trasllats:
- Un mes, excepte que la defunció s'origini com a conseqüència d'un accident.

Art. 5. FORMA DE PAGAMENT DE LES PRIMES
8.1. Les Primes, al pagament de les quals s'obliga el Mutualista, son mensuals, podent-se convenir
una periodicitat diferent que haurà de figurar en les Condicions particulars del Títol de Soci.
No obstant l'anterior, la forma de pagament única només serà d'aplicació en la modalitat COMPLET.
8.2. El pagament del rebut de la Prima s'efectuarà per domiciliació bancària en Bancs i Caixes
d'Estalvi, i seran d'aplicació les següents normes:
a) El Mutualista entregarà a Mútuacat una carta dirigida a l'Establiment Bancari o Caixa d'Estalvis
donant la oportuna ordre de pagament.
b) La Prima s'entendrà satisfeta al seu venciment, excepte que intentat el cobrament dins el
termini de gràcia no existissin fons suficients al compte del Mutualista. En aquest cas,
Mútuacat comunicarà tal circumstància al Mutualista per carta certificada o qualsevol altre
mitjà indubtable.

c) Si Mútuacat deixés transcórrer el termini de gràcia sense presentar el rebut al cobrament, i al
fer-ho no existíssin els fons suficients al compte del Mutualista, haurà de notificar tal fet al
mateix per carta certificada o qualsevol altre mitjà indubtable, concedint un nou termini d'un
mes perquè comuniqui a Mútuacat la forma en que satisfarà l'import. Aquest termini computarà
des de la data de recepció de l'expressada carta o notificació a l'últim domicili comunicat a
Mútuacat.
8.3. La primera Prima serà satisfeta al subscriure el Títol de Soci. Les Primes successives hauran de
ser pagades a la data de venciment o, a més trigar, dins del període d'un mes, establert com a termini
de gràcia.
Si el Mutualista deixés de pagar, bé la primera prima o les primes successives durant sis mesos
consecutius o dins d'aquest termini Mútuacat no li reclamés el pagament, s'entendrà finalitzat i
caducat el dret a rehabilitar el Contracte.
8.5. Si el Contracte no s'hagués resolt i extingit conforme al paràgraf anterior, la cobertura torna a
tenir efecte a les vint-i-quate hores del dia en que el Mutualista va pagar la seva prima.
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Art. 6. MODIFICACIONS AL CONTRACTE
9.1. Les inscripcions que es produeixin de noves Persones Protegides estaran subjectes a l'estipulat
en els articles 4º i 5º d'aquest Reglament, des del dia en que es facin constar al Suplement oportú,
sempre que aquest hagi estat signat per les parts i el Mutualista hagi pagat l'augment de Prima que
correspongui.
9.2. El Mutualista haurà de comunicar a Mútuacat els canvis de domicili de les Persones Protegides
dins de la localitat en que resideixen o a població diferent. En aquest últim cas s'adaptarà el Contracte
als Serveis Funeraris vigents en aquella població.

Art. 7. MORA DE LA MUTUALITAT
Si en cas de sinistre cobert pel present Reglament, Mútuacat incorre en mora per causa no justificada,
l'import corresponent al pagament del sinistre s'incrementarà amb una indemnització igual a l'interès
legal del diner, incrementat en un 50% i d'almenys un 20% anual a partir dels dos anys des de
l'ocurrència del mateix.

Art. 8. IMPOSTOS
Tots els impostos i recàrrecs existents i els que en endavant s'estableixin sobre les pòlisses i primes
seran a càrrec del Mutualista quan legalment siguin repercutibles.

Art. 9. MONEDA
Totes les indemnitzacions derivades del present contracte s'efectuaran en EUROS.

Art. 10. JURISDICCIÓ
Serà el Jutge competent per al coneixement de les accions derivades d'aquest Contracte el del
domicili de del Mutualista. A tal efecte, el Mutualista dessignarà un domicili a Espanya.

Art. 11. PRESCRIPCIÓ
Les accions que es derivin del present contracte prescibiran en el termini de:
- Cinc anys per a les garanties de prestació i danys personals.

Art. 12. COMUNICACIONS
Les comunicacions del Mutualista o la Persona protegida a Mútuacat es realitzaran per escrit en el
domicili social de Mútuacat o les seves delegacions, senyalades al Títol de soci.
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1.- GARANTIA DE DECESSOS
Art. 1. Objecte de la Relació de protecció
Mútuacat garantitza la prestació del Servei Funerari contractat a la defunció de cadascuna de les
Persones Protegides, d'acord amb les Condicions Generals i Particulars que figurin al present Títol de
Soci. Si la prestació no fós possible o no es dugués a terme per Mútuacat per circumstàncies
imprevisibles o causes de força major, Mútuacat es compromet a rescabalar les despeses derivades
de tal Servei i fins a l'import del valor contractat a aquelles persones que acreditin haver satisfet les
despeses originades per tal defunció, efectuant aquest pagament a la persona que tingués la condició
de Beneficiari, segons la definició que figura en aquest Reglament.
El servei de defunció inclou:
 Assistència personalitzada a la família
 Una innovadora possibilitat de dol a la seva localitat de residència:
- Lliure elecció de funerària amb sala de tanatori
- Preparació de l’ésser estimat i vetlla al seu domicili
 Opció de nínxol o incineració
 Arca o Urna per a les cendres a escollir entre diversos models
 Recordatoris i flors
 Cotxes d'acompanyament

1.2 Cas especial modalitat RESIDENTS ESTRANGERS
Per a les Persones Protegides per aquesta modalitat, i sempre que així ho requereixin, Mútuacat
substituirà la prestació del servei funerari a Espanya, total o parcialment, pels requisits i preparació
necessaris del cadàver per a procedir al seu trasllat a l'aeroport més proper al domicili en el país
d'origen que figura en les Condicions Particulars del Títol de Soci. L'import dels elements del servei no
utilitzats a Espanya seran indemnitzats en metàl·lic als beneficiaris del Mutualista.
Les prestacions anteriorment descrites s'efecturan sens perjudici de l'estipulat en aquestes
Condicions Generals per a la garantia d'Assistència a RESIDENTS ESTRANGERS.
En el supòsit de que la Persona Protegida morís i no es produís la reclamació de les restes mortals,
Mútuacat procedirà, si en té coneixement, a la comunicació urgent de la defunció dirigida al domicili
en el país d'origen que figura a les condicions particulars del Títol de Soci. Si transcorreguts, com a
màxim, 30 dies des que es va produïr l'òbit, no es ténen notícies al respecte, Mútuacat iniciarà els
tràmits necessaris per a la inhumació del cadàver a Espanya, tot d'acord a la legislació vigent.
Les despeses que es produïssin per aquest fet es liquidaran a càrrec del valor de servei cobert.

Art. 2. Extensió de la Relació de protecció
2.1. La Garantia de la Relació de protecció s'extén a les Persones Protegides incloses al Títol de soci,
qualsevol que sigui la causa de la mort, excepte per als riscos expressaments exclosos de la mateixa.
2.2. La Relació de protecció també comprendrà la prestació, a la localitat del domicili habitual a
Espanya, d'un Servei Funerari Especial en cas de mort dels fills de les Persones Protegides a la
present relació de protecció, si hagués ocorregut durant el període de gestació o abans de complir els
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trenta dies d'edat, a partir dels quals hauran d'estar assegurats per a tenir dret al Servei Funerari que
correspongui.
2.3. No son assegurables les persones que al contractar aquesta cobertura pateixin enfermetat
greu, excepte que expressament es faci constar al Títol de Soci i es pagui la sobreprima
corresponent.
2.4. En el supòsit d'indicació inexacta de l'edat de la Persona Protegida, Mútuacat només podrà
impugnar el Títol de Soci si a la seva edat real en el moment de l'entrada en vigor del Contracte
excedeix dels límit d'admisió establertes per aquella.
2.5. Mútuacat s'obliga, excepte el previst a l'article 5.4 d'aquesta Garantia, a prestar el Servei
contracte essent facultat dels hereus de la Persona Protegida optar pel rescabalament en metàl·lic en
comptes de la prestació dels servei, excepte en el cas de mort Persones Protegides menors de
catorze anys.

Art. 3. Riscos exclosos
Tots els riscos de guerra, revolució, motins, epidèmies i aquelles altres circumstàncies que poguessin
ser declarades pel Govern com de caràcter catastròfic.

Art. 4. Actualització de la Prima
4.1. D'aplicació a totes les modalitats
Establerta la Suma Assegurada d'acord al valor del Servei Funerari en el moment de contractar, si
aquest valor tingués una variació en més o en menys, Mútuacat ho posarà en coneixement del
Mutualista. Igualment li comunicarà la opció que té de modificar el Contracte, acceptant el nou cost
del Servei, que s'insertarà en el Suplement que s'expedeixi amb l'import actualitzat de la Prima, o
mantenir el Contracte en la mateix situació, en que, quan ocurreixi el sinistre, el límit màxim de la
prestació a càrrec de Mútuacat serà el valor del Servei que figuri a les Condicions Particulars de la
Pòlissa vigent.
4.2. D'aplicació a la modalitat ADVANCE
A més, en aquesta modalitat es tindrà en compte per al càlcul de la nova prima l'edat assolida per les
Persones Protegides en cada renovació mensual a ú de gener de cada any, fins a assolir aquests
l'edat de 60 anys, en què la prima romandrà constant.
4.3. D'aplicació a la modalitat RESIDENTS ESTRANGERS
A més, en aquesta modalitat es tindrà en compte per al càlcul de la nova prima l'edat assolida per les
Persones Protegides en cada renovació mensual a ú de gener de cada any, fins assolir aquests l'edat
de 65 anys, edat límit de renovació de la relació de protecció en la modalitat RESIDENTS
ESTRANGERS.

Art. 5. El Sinistre
5.1. La Suma Assegurada, que en aquesta Garantia és el valor del Servei contractat, representa el
límit màxim a pagar per Mútuacat en cada sinistre.
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5.2. Quan una Persona Protegida mori en una localitat diferent a la consignada com a domicili
d'aquest al Títol de Soci, s'efectuarà un Servei Funerari d'acord amb les modalitats existents a
aquesta última localitat i de categoria equivalent al contractat al Títol de Soci, sens perjudici de
l'establert en aquestes Condicions Generals per a la Garantia d'ASSISTÈNCIA.
5.3. Si per causes de força major, circumstàncies imprevisibles o per voluntat dels hereus de la
persona que ha causat mort, la Persona Protegida no hagués gestionat la realització del Servei,
aquest s'obliga a rescabalar les despeses ocasionades i fins al valor del Servei contractat al Títol de
Soci, prèvia presentació del Justificant del Servei.
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2.- GARANTIA D'ACCIDENTS
Art. 1. Objecte de la Relació de Protecció
Constitueix l'objecte d'aquesta Garantia el pagament de les indemnitzacions que, conforme a
l'establert en els articles següents, corresponguin a les Persones protegides pels accidents que
pateixin, tant en el desenvolupament de les seves ocupacions professionals com en la seva vida
privada i que produeixin en el mateix una invalidesa permanent absoluta o parcial o la mort,
sobrevingudes en el termini d'un any a comptar des de la data de l'accident.
A aquestes efectes, s'entén per invalidesa permanent absoluta, la alienació mental absoluta incurable,
la ceguesa total, la paràlisi complerta i la pèrdua o impotència funcional dels dos braços, les dues
mans, les dues cames o els dos peus, o la simultània d'un membre superior i un altre inferior dels que
queden enumerats.

Art. 2. El Sinistre
Tot accident ha de ser declarat pel Mutualista, Persona protegida o Beneficiari a Mútuacat, dins del
termini màxim de set dies des de l'ocurrència d'aquell, indicant les causes, circumstàncies i
conseqüències previsibles del sinistre.
Per altra part s'haurà d'aportar a Mútuacat, en un termini no superior a trenta dies des de l'ocurrència
del sinistre, Certificat Mèdic sobre el curs de les lesions o seqüeles.
Quan sobrevingués la mort com a conseqüència de l'accident sofert, s'haurà de posar aquest fet en
coneixement de Mútuacat, dins el termini màxim de set dies des de la seva ocurrència, adjuntant
Certificat de defunció.
Si fós impossible fer aquestes declaracions dins dels terminis respectivament assenyalats, aquests
començaran a comptar des del cessament de la impossibilitat, degudament justificada.

Art. 3. Pagament de les indemnitzacions garantides.
Mort per accident
En cas de mort per accident sobrevinguda dins del termini d'un any des de l'ocurrència d'aquell,
Mútuacat pagarà el capital assegurat per a la cobertura de mort a la persona o persones designades
com Beneficiaris. Els pagaments que Mútuacat pugui haver fet en concepte d'indemnització per
invalidesa parcial o d'indemnització per invalidesa permanent, es consideraran abonats a compte dels
que, si s'escau, corresponguin si posteriorment, a causa del mateix accident i dins del termini d'un
any, sobrevé la mort o major grau d'invalidesa de l'assegurat.
Invalidesa per accident
En cas d'invalidesa permanent absoluta per accident sobrevinguda dins del termini d'un any des de
l'ocurrència d'aquest, Mútuacat pagarà a l'assegurat la suma total contractada en el Títol de soci per
aquesta cobertura, una vegada que la invalidesa hagi estat definitivament determinada pels
facultatius.
La invalidesa permanent parcial serà indemnitzada aplicant sobre la Suma Assegurada els
percentatges que a continuació s'expressen per al cas d'invalidesa permanent absoluta:
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Percentatges d'indemnització
Dret
Esquerre
Pèrdua o inutilització total del braç o de la mà
60
50
Pèrdua total del moviment de l'espatlla
25
20
Pèrdua total del moviment del colze
20
15
Pèrdua total del moviment del canell
20
15
Pèrdua dels dits polze i índex
40
30
Pèrdua de tres dits, compresos el polze o l'índex
35
30
Pèrdua de tres dits que no siguin el polze o l'índex
25
20
Pèrdua del polze i d'un altre dit que no sigui l'índex
30
25
Pèrdua de l'índex i un altre dit que no sigui el polze
25
20
Pèrdua del polze
22
18
Pèrdua de l'índex
15
12
Pèrdua del dit mitjà, l'anular o el dit petit
10
08
Pèrdua de dos d'aquests últims dits
15
12
Pèrdua d'una cama o d'un peu
50
Amputació parcial d'un peu, comprenent tots els dits
40
Pèrdua del polze d'un peu
10
Pèrdua d'un dels altres dits d'un peu
05
Ablació de la mandíbula inferior
30
Pèrdua total d'un ull o reducció de la meitat de la visió binocular
30
Sordesa completa de les dues orelles
40
Sordesa completa d'una orella
10
Fractura no consolidada d'una cama o un peu
25
Fractura no consolidada d'una ròtula
20
Pèrdua total del moviment d'un maluc o d'un genoll
20
Escurçament d'almenys cinc centímetres d'una cama
15
Les invalideses no especificades en la relació anterior seran indemnitzades en proporció a la seva
gravetat, comparant-les amb les dels casos que es deixen enumerats, sense tenir en compte la
professió de l'assegurat.
La impotència funcional absoluta i permanent d'un membre s'assimila a la pèrdua total del mateix.
La indemnització a pagar per diverses pèrdues o inutilitzacions de membres, causades per un mateix
accident, es calcularà sumant els imports corresponents a cadascuna d'elles, sense que aquesta
indemnització pugui excedir de la Suma Assegurada per al cas d'invalidesa permanent absoluta.
Si abans de l'accident la Persona Protegida presentés defectes físics o psíquics, la indemnització es
determinarà en funció de la diferència entre el grau d'invalidesa preexistent i el que resulti després de
l'accident.
CIRURGIA ESTÈTICA
Mútuacat garanteix un capital addicional per als casos en què l'Assegurat precisés cirurgia estètica a
conseqüència d'un accident emparat per les cobertures d'aquesta garantia.
La suma garantida serà el 20% del capital assegurat per Invalidesa per Accident amb un màxim de
6.000 euros.

Art. 4. Cobertura de riscos extraordinaris
De conformitat amb l’establert en el text refós de l’Estatut legal del Consorci de Compensació
d’Assegurances, aprovat pel Real Decret Legislatiu 7/20014, de 29 d’octubre, el prenedor d’un
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contracte d’assegurança dels que han d’incorporar obligatòriament recàrrec a favor de l’esmentada
entitat pública empresarial té la facultat de convenir la cobertura dels riscos extraordinaris amb
qualsevol entitat asseguradora que reuneixi les condicions exigides per la legislació vigent.
Les indemnitzacions derivades de sinistres produïdes per esdeveniments extraordinaris esdevinguts
a Espanya o a l’estranger, quan l’assegurat tingui la seva residència habitual a Espanya, es pagaran
pel Consorci de Compensació d’Assegurances, quan el prenedor hagués satisfet els corresponents
recàrrecs al seu favor i es produís alguna de les següents situacions:
a) Que el risc extraordinari cobert pel Consorci de Compensació d’Assegurances no estigui
emparat per la pòlissa d’assegurança contractada amb l’entitat asseguradora.
b) Que, encara estant emparat per l’esmentada pòlissa d’assegurança, les obligacions de l’entitat
asseguradora no poguessin ésser complides per haver estat declarada judicialment en
concurs o per estar subjecte a un procediment de liquidació intervinguda o assumida pel
Consorci de Compensació d’Assegurances.
El Consorci de Compensació d’Assegurances ajustarà la seva actuació al disposat en l’esmentat
Estatut legal, en la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de Contracte de l’Assegurança, en el Reglament de
l’Assegurança de riscos extraordinaris, aprovat pel Real Decret 300/2004, de 20 de febrer i en les
disposicions complementàries.
RESUM DE LES NORMES LEGALS
- Esdeveniments extraordinaris coberts.
a) Els següent fenòmens de la natura: terratrèmols i sismes submarins; inundacions
extraordinàries, incloses les produïdes per embats de mar; erupcions volcàniques, tempestes
ciclòniques atípiques (inclou els vents extraordinaris de ratxes superiors a 120 km/h i els
tornados), i caigudes de cossos siderals i aeròlits.
b) Els ocasionats violentament com a conseqüència de terrorisme, rebel·lió, sedició, motí i tumult
popular.
c) Fets o actuacions de les Forces Armades o de les Forces i Cossos de la Seguretat en temps
de pau.
d) Els fenòmens atmosfèrics i sísmics, d’erupcions volcàniques I la caiguda de cossos siderals es
certificaran a instancia del Consorci de Compensació d’Assegurances, mitjançant informes
expedits per l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), l’Institut Geogràfic Nacional i els
demés organismes públics competents en la matèria. En els casos d’esdeveniments de
caràcter polític o social, així com en el supòsit de danys produïts per fets o actuacions de les
Forces Armades o de les Forces o Cossos de Seguretat en temps de pau, el Consorci de
Compensació d’Assegurances podrà demanar dels òrgans jurisdiccionals i administratius
competents informació sobre els fets esdevinguts.
- Riscos exclosos.
a) Els que no donin lloc a indemnització segons la Llei del Contracte d’Assegurança.
b) Els ocasionats en persones assegurades per contracte d’assegurança diferent a aquells en
què és obligatori el recàrrec a favor del Consorci de Compensació d’Assegurances.
c) Els produïts per conflictes armats, encara que no hagi precedit la declaració oficial de guerra.
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d) Els derivats de l’energia nuclear, sense prejudici de l’establert en la Llei 12/2011, de 27 de
maig, sobre responsabilitat civil per danys nuclears o produïts per materials radioactius.
e) El produïts per fenòmens de la naturalesa diferents als assenyalats a l’apartat 1.a) anterior i,
en particular, els produïts per elevació del nivell freàtic, moviment de vessants, lliscament o
assentament de terrenys, despreniment de roques i fenòmens similars, excepte que aquests
fossin ocasionats manifestament per l’acció de l’aigua de pluja que, a més, hagués provocat a
la zona una situació d’inundació extraordinària i es produïssin amb caràcter simultani a
l’esmentada inundació.
f)

Els causats per actuacions tumultuàries produïdes en el curs de reunions i manifestacions
portades a terme conforme el que disposa la Llei Orgànica 9/1983, de 15 de juliol, reguladora
del dret de reunió, així com durant el transcurs de vagues legals, excepte que les esmentades
actuacions poguessin ésser qualificades com esdeveniments extraordinaris dels assenyalats a
l’apartat 1.b) anterior.

g) Els causats per mala fe de l’assegurat.
h) Els corresponents a sinistres produïts abans del pagament de la primera prima o quan, de
conformitat amb l’establert a la Llei del Contracte d’Assegurança, la cobertura del Consorci de
Compensació d’Assegurances, estigui suspesa o l’assegurança quedi extingida per falta de
pagament de les primes.
i)

Els sinistres que per la seva magnitud i gravetat siguin qualificats pel Govern de la Nació com
de “catàstrofe” o “calamitat nacional”.

- Extensió de la cobertura.
1. La cobertura dels riscos extraordinaris arribarà a les mateixes persones i a les mateixes
sumes assegurades que s’hagin establert en les pòlisses d’assegurança a efectes de la
cobertura dels riscos ordinaris.
2. En les pòlisses d’assegurança de vida que d’acord amb el previst en el contracte, i de
conformitat amb la normativa reguladora de les assegurances privades, generen provisió
matemàtica, la cobertura del Consorci de Compensació d’Assegurances es referirà al capital
en risc per a cada assegurat, és a dir, a la diferència entre la suma assegurada i la provisió
matemàtica que l’entitat asseguradora que l’hagués remés ha de tenir constituïda. L’import
corresponent a la provisió matemàtica serà satisfet per l’esmentada entitat asseguradora.

Comunicació de danys al Consorci de Compensació d’Assegurances
1. La sol·licitud d’indemnització de danys quina cobertura correspongui al Consorci de
Compensació d’Assegurances, s’efectuarà mitjançant comunicació al mateix prenedor de
l’assegurança, l’assegurat o el beneficiari de la pòlissa o per qui actuï per compte i nom dels
anteriors, o per l’entitat asseguradora o el mediador d’assegurances per quina intervenció
s’hagués gestionat l’assegurança.
2. La comunicació dels danys i l’obtenció de qualsevol informació relativa al procediment i a
l’estat de tramitació dels sinistres podrà realitzar-se:
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3. Mitjançant trucada al Centre d’Atenció Telefònica del Consorci de Compensació
d’Assegurances (952 367 042 o 902 222 665).
la
pàgina
web
del
Consorci
de
Compensació
d’Assegurances
4. Mitjançant
(www.consorseguros.es).
5. Valoració dels danys: la valoració dels danys que resultin indemnitzables d’acord a la
legislació d’assegurances i al contingut de la pòlissa d’assegurança es realitzarà pel Consorci
de Compensació d’Assegurances, sense que aquest quedi vinculat per les valoracions que, en
el seu cas, hagués realitzat l’entitat asseguradora que cobrís els riscos ordinaris.
6. Abonament de la indemnització: el Consorci de Compensació d’Assegurances realitzarà el
pagament de la indemnització al beneficiari de l’assegurança mitjançant transferència
bancària.
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