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MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTÒFOL DE GIRONA, MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL;  c/ Juli Garreta, 14 de GIRONA 

La informació precontractual i contractual completa relativa al producte es facilita en altres documents 
 

 

RESUM DE LES COBERTURES 

Montepio Girona assumirà el cost del servei de sepeli contractat amb les empreses funeràries, en el cas que es produeixi 
la defunció de qualsevol de les persones assegurades. 
En cas que s’efectuï l’enterrament d’un assegurat sense utilitzar els serveis contractats amb la Mutualitat, aquesta abonarà 
als familiars, o a qui s’hagi fet càrrec de les despeses del sepeli, l’import del cost dels serveis concertat vigent en el moment 
de la defunció 
 
La prestació de decessos garanteix: 
El servei d’enterrament o incineració i tot el relacionat amb el servei funerari. 

 Organització del servei. 
 Arranjament estètic. 
 Fèretre. 
 Trasllat a Tanatori. 

o Entre municipis de la província concertada. 
o Recollida nacional interprovincial. 
o Repatriació fora del territori nacional. 
o Certificat mèdic. 

La cerimònia. 
 Sala de vetlla. 
 Centre de flors. 
 Recordatoris. 
 Cotxe d’acompanyament. 
 Servei religiós o laic. 

En cas de incineració. 
 Servei de Cremació. 
 Urna. 
 Expedient administratiu. 
 Protocol de cremació i entrega. 
 Inhumació de cendres o custodia en columbari. 

En cas d’inhumació. 
 Gestió i preparació de sepultura (drets de cementiri, reducció de restes, etc.) 
 Concessió temporal de nínxol. 

o En el cas de no poder-se adquirir el nínxol per manca de disponibilitat al cementiri indicat per l’assegurat, 
Montepio Girona abonarà la suma corresponent a la persona que acrediti les despeses generades per la 
inhumació del difunt assegurat a un altre cementiri. 

DOCUMENT D’INFORMACIÓ SOBRE EL PRODUCTE D’ASSEGURANÇA 
 

ASSEGURANÇA DE DECESSOS – ENTRE 54 I 69 ANYS 
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o En el cas que aquest servei estigui inclòs a la modalitat escollida, i l’assegurat disposi d’un nínxol en forma de 
titularitat o concessió, la Mutualitat abonarà als familiars o drethavents la suma corresponent al servei que no 
se li proporciona. 

 
Atenció telefònica personalitzada per a resoldre tots els dubtes i gestions relacionades amb la defunció. 

 
Tramitació documental derivada del decés.  

 Certificat  del  Registre  Civil,  en  extracte  o  literal de defunció nacional i internacional. 
 Certificat  del  Registre  General  d’Actes  d’Últimes Voluntats de l’assegurat. 
 Gestió  de  la  baixa  de  les  diferents  assegurances que pugui tenir l’assegurat. 
 Baixa de l’assegurat a la Seguretat Social. 
 Sol·licitud dels documents de les pensions de  viduïtat o orfandat. 
 Inscripció de la defunció en el llibre de família. 

 
Assistència en viatge arreu del món 
Les nostres pòlisses de salut garanteixen assistència arreu del món en casos d’urgència  per estades no superiors a 90 
dies seguits.  
S’Inclou: 

 Transport o repatriació sanitària de ferits i malalts i dels assegurats acompanyants. 
 Tornada anticipada de l’assegurat a causa de la mort d’un familiar, a causa d’un incendi o sinistre en el seu domicili. 
 Bitllet d’anada i tornada per a un familiar  i despeses d’hotel. 
 Despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques i d’hospitalització a tot el mon. 
 Despeses per tractaments odontològics d’urgència a l’estranger. 
 Enviament de medicaments i documents a l’estranger. 
 Despeses de prolongació de l’estada en un hotel a l’estranger.  
 Transport o repatriació de difunts i dels assegurats acompanyants 
 Acompanyant en cas de trasllat per defunció. 
 Recerca i transport d’equipatges i efectes personals. 
 Avançament de  fons a l’estranger. 
 Defensa de la responsabilitat penal a l’estranger. 
 Prestació i/o reclamació de danys a l’estranger. 

 
Assistència jurídica particular 
Protecció davant de qualsevol problema legal que pugui sorgir dins l’àmbit particular amb una disponibilitat de 24 hores al 
dia. 
L’assegurança és vàlida en l’àmbit territorial d’Espanya. Andorra i Gibraltar s’assimilaran a Espanya als efectes de les 
garanties contractades. 
Oferim la possibilitat de poder comptar amb l’opinió o aclariment d’un advocat amb l’assistència jurídica telefònica 
il·limitada, revisió i redacció de documents i contractes, reclamació de danys i perjudicis, defensa de la responsabilitat penal 
de l’assegurat i reclamació dels drets com a consumidor o usuari, entre d’altres. 
Queden cobertes les despeses que pugueu tenir com a conseqüència d’un procediment judicial, arbitral o administratiu 
amb un límit de 3.000€. 
S’inclou: 

 Assistència jurídica telefònica.  
 Revisió i redacció de documents i contractes 
 Reclamació de danys i perjudicis 
 Defensa Penal 
 Consum 
 Extensió de l’assistència jurídica telefònica. 
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PERIODES DE CARÈNCIA 

Per poder tenir dret al servei, haurà d’haver transcorregut el període de carència de dos mesos des del dia de la data 
d’efecte. No s’aplicarà cap carència en la modalitat de quota de prima única, ni en aquelles altres modalitats de 
quotes/cobertures quan les seves 
característiques així ho permetin i ho estableixi Montepio Girona. En cas de mort per accident tampoc no s’aplicarà cap 
carència. S’estableix un termini de carència d’un any pel cas de mort de l’assegurat derivat del suïcidi. 
 
 

EXCLUSIONS DE COBERTURA 

 El sinistre produït com a conseqüència directa o indirecta de la radiació o reacció nuclear. 
 El que per la seva magnitud o gravetat sigui qualificat pel govern de la nació de catàstrofe o calamitat nacional o 

local. 
 El produït per un conflicte armat, encara que no hagi estat precedit per una declaració oficial de guerra. 
 Epidèmia o pandèmia de caràcter extraordinari. 

 
 

OBLIGACIONS DE L’ASSEGURAT 

Qüestionari de salut 
El qüestionari de salut, inclòs en la sol·licitud de l’assegurança, és una declaració signada per cada assegurat abans de la 
formalització de l’assegurança, i inclou un llistat de preguntes rellevants sobre l’estat de salut de cada futur assegurat. 
L’assegurat té l’obligació de respondre amb veracitat a aquest qüestionari, que permetrà a la mutualitat valorar 
correctament el risc. En cas de falsedat o omissió en aquesta declaració, la mutualitat podrà rescindir l’assegurança. 
Obligacions a l'inici del contracte. 
La persona mutualista està obligada a facilitar les seves dades personals d’acord amb la sol·licitud d’inscripció, signar la 
informació prèvia al contracte conforme se li ha lliurat, signar el document d’inscripció  i pagar la primera quota del 
contracte. 
Obligacions durant la vigència del contracte. 
El prenedor de l’assegurança està obligat al pagament de les successives quotes. La cobertura queda automàticament en 
suspens transcorregut un mes del dia del venciment de la quota impagada.  
L’assegurat té l’obligació d’informar a la Mutualitat quan es produeix algun canvi de residència dins i fora la provincia 
concertada en qualsevol moment de la vida de la pòlissa. Aquest fet pot produir una modificació de la quota. 
 
Les obligacions en cas de mort d’un assegurat. 
Els familiars o drethavents del difunt s’hauran de posar en contacte amb el centre d’atenció telefònica (Call Center) 
designat per Montepio Girona, amb telèfon 872.220.516, i identificar l’assegurat difunt.. 
 
 

FORMA DE COBRAMENT DE LES PRESTACIONS 

Les quotes s’abonen mensualment, trimestralment,  semestralment o anualment, lliurant els rebuts corresponents. 

S’aniran actualizant les quotes cada inici d’exercici segons l’edat de l’assegurat assolida, es cost del servei i bases tècniques 
vigents oficialment publicades en el moment de l’actualització. 

Cal escollir una de les següents modalitats de pagament de la prestació contractada: 
Prima única (Pla Única).- Pagament de la prima de tota l’assegurança per avançat i en un sol rebut, sense límit d’edat, 
sense carències, sense declaració de salut. 
Vitalici Creixent (Pla vital).- Pagament periòdic de la prima, amb increment anual de la mateixa i del capital garantit en 
funció d’un percentatge estipulat. Vàlida per menors de 70 anys en el moment de contractació. 
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DURADA DEL CONTRACTE 

L’assegurança serà vigent i tindrà efecte a la data que es determini a la pòlissa un cop hagi estat signada per les dues parts 
i des del dia del pagament de la quota anual (o primera fracció), en el cas de les modalitats de quotes temporals renovables. 
Per la modalitat de quota de prima única, des del dia del pagament de la quota única. 

La prestació té una durada anual renovable, si bé el primer període de cobertura serà el comprès entre la data d’efecte de 
l’assegurança i el 31 de desembre de l’any en curs, de forma que els successius períodes de cobertura es correspondran 
amb l’any natural. En el cas que la modalitat de quota sigui prima única, aquesta pòlissa serà vitalícia. 

El contracte del servei també finalitzarà en cas de defunció de l’assegurat, quan aquesta sigui declarada a la Mutualitat.  
 

RESCISIÓ DEL CONTRACTE 

 
El prenedor podrà resoldre i deixar sense efecte l’assegurança comunicant‐ho per escrit a Montepio Girona amb l’antelació 
mínima d’un mes al venciment anual. 
La Mutualitat podrà resoldre en cas d’inexactitud en la informació que hagi servit de base per a la formalització de l’alta i 
posteriors modificacions, d’acord amb la normativa d’aplicació sobre assegurances. 
 


