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CONDICIONS DE LA PRESTACIÓ DE PROTECCIÓ DE PAGAMENTS 

 
 
A qui va dirigida aquesta cobertura?  
 
Aquesta cobertura va dirigida a tot aquell mutualista, prenedor d'una pòlissa d'assegurança de 
salut, malaltia (subsidi en cas de baixa laboral, intervenció i hospitalització), accidents individuals,  
vida o decessos de Previsora General. 
També s’inclou aquesta cobertura per als prenedors d'una pòlissa d'assegurança de conveni 
col·lectiu o accidents i vida col·lectiu. 
  
El prenedor ha de ser persona jurídica o persona física, major de 18 i menor de 70 anys, no ser 
persona incapacitada o estar tramitant expedient d'invalidesa davant els organismes oficials 
competents i ser resident a Espanya. 
 
 

Què és el servei de Protecció de Pagaments?  
 
La prestació de Protecció de Pagaments consisteix a reemborsar l'import dels rebuts com a màxim 
durant 6 mesos consecutius, a aquell Prenedor que entri en situació d’ atur si és treballador per 
compte aliè, o en situació laboral d'Incapacitat Temporal si és professional autònom. La prestació 
s´estén també al Prenedor, persona jurídica, a la qual se li reconegui una situació de concurs de 
creditors. 
 
S'han de tenir en compte les ‘Cobertures’ i ‘Exclusions’ detallades més endavant en aquest 

document. 

El prenedor ha de complir totes les condicions indicades en l'apartat anterior i ha d'estar al corrent 

de pagament de tots els rebuts. 
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Cobertures  

Incapacitat Temporal  
A efectes d'aquesta cobertura, s'entén per Incapacitat Temporal la situació física reversible, 
originada independentment de la voluntat de l'Assegurat, sent aquest treballador per compte propi, 
determinant de la total ineptitud d'aquest per realitzar la seva professió, treball, ocupació o activitat 
remuneradora habitual. 
 
Exclusions  
 
1. Accidents ocorreguts o malalties contretes o iniciades abans de la data d'alta en aquesta 
assegurança  o no estant el mateix al corrent de pagament de les quotes.  
 
2. Intent de suïcidi, tant si l'Assegurat estigués o no en ple ús de les seves facultats.  
 
3. Participació activa de l'Assegurat en accions delictives o com a conseqüència de la seva resistència 
a ser arrestat o detingut.  
 
4. Aviació: Serà cobert aquest risc sempre que l'Assegurat viatgi com a passatger. En un avió 
depenent d'un servei comercial o del servei militar de transport aeri de qualsevol país amb govern 
reconegut, que sigui operat per un pilot amb llicència en regla i en vols regulars o irregulars entre 
aeroports o aeròdroms degudament condicionats per al tràfic de passatgers.  
 
5. Els riscos que siguin conseqüència directa o indirecta de la reacció nuclear o contaminació 
radioactiva.  
 
6. Terratrèmols, inundacions, erupcions volcàniques o huracans.  
 
7. Els riscos que siguin conseqüència de guerra i altres extraordinaris.  
 
8. Casos o accidents provocats intencionadament per l'Assegurat o per tractaments, o prescrits per 
un Metge, o les conseqüències d'operacions quirúrgiques o de tractaments que no siguin 
estrictament necessaris per a la curació d'una malaltia o accident dels descrits en la Pòlissa.  
 
9. La pràctica com a professional de qualsevol esport, així com en qualsevol cas, la pràctica de 
l'escalada, boxa, polo a cavall i concursos hípics, ascensions a alta muntanya, caça major, esports 
subaquàtics o qualsevol pràctica esportiva que impliqui riscos aeris.  
 
10. Les conseqüències de participació de l'Assegurat en carreres, concursos, rallyes o apostes amb 
vehicles de motor.  
 
11. Anomalies congènites o condicions que sorgeixin o resultin de les mateixes. 
 
12. Qualsevol accident o malaltia soferts per l'Assegurat per efecte de l'alcohol o de qualsevol droga, 
que no hagués estat prescrita o administrada per un metge.   
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13. Infraccions, imprudències o negligències greus de l'Assegurat.  
 
14. Queda expressament exclosa la Incapacitat derivada de malalties psiquiàtriques, mentals o 
desordres nerviosos.  
 
15. Queda expressament exclosa la Incapacitat derivada d'hèrnies o lumbàlgies.  
 
16. Maternitat biològica, adopció i acolliment familiar dins del període de descans legalment 
establert.  
 
La garantia cessarà en la data del primer venciment de la pòlissa subscrita per l'assegurat, una 
vegada hagi arribat a  l'edat de 65 anys. 
 
 

Atur 
La cobertura tindrà efecte una vegada transcorregut el període de carència, sent objecte d'aquesta 
cobertura aquella situació en la qual l'Assegurat quedi en situació de desocupació, sent aquest 
treballador per compte aliè amb contracte indefinit de, com a mínim, 12 mesos d'antiguitat en la 
mateixa empresa en què causi baixa, amb una jornada mínima de trenta hores setmanals. 
 
Exclusions  
 
1.  Acomiadament procedent.  
 
2. Acomiadament improcedent notificat a l'assegurat durant el període de carència de la cobertura.  
 
3. Desocupació pel qual no es rep prestació del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SPEE). El pagament 
de la indemnització cessarà en el moment que cessi el cobrament d'aquesta prestació.  
 
4. La resolució o natural venciment d'un contracte de treball a terme fix o d'un contracte interí.  
 
5. Jubilació anticipada, fins i tot si es percep prestació del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SPEE).  
 
6. Dimissió o Acomiadament voluntari.  
 
7. Acomiadament o qualsevol expedient administratiu o procés per a la reducció de plantilla en 
l'empresa per la qual presti els seus serveis l'assegurat quan l'empresari és un parent proper del 
client assegurat, sigui cònjuge de l'assegurat o parent per consanguinitat fins al primer grau en línia 
recta o en segon grau col·lateral o l'assegurat és soci o accionista de la companyia o membre del 
comitè de direcció.  
 
8. Vagues o actes il·legals. 
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9. La desocupació de persones que treballen per compte propi (autònoms) així com els funcionaris.  
 
10. Desocupació després d'una ocupació ocasional, parcial o temporal.  
 
11. Els acomiadaments comunicats a l'assegurat amb anterioritat a la data d'efecte de 
l’assegurança, tot i que la data d'efectivitat de l'acomiadament sigui posterior.  
 
12. Els acomiadaments contra els quals s'hagin iniciat accions legals amb anterioritat a la data 
d'efecte de l’assegurança tot i que no existeixi acord o resolució ferma.  
 
13. Els acomiadaments conseqüència d'un expedient de regulació d'ocupació la presentació de la 
qual a l'autoritat laboral competent estigui dins del període de carència o amb anterioritat a la data 
d'efecte del segur.  
 
14. Els acomiadaments conseqüència d'un expedient de regulació d'ocupació quan la seva 
existència hagués estat coneguda per l'assegurat amb anterioritat a la data d'efecte del segur.  
 
La garantia cessarà en la data del primer venciment de la pòlissa subscrita per l'assegurat, una 
vegada hagi arribat a l'edat de 65 anys. 
 
Gaudiran de la cobertura de desocupació, les persones que en la data de sinistre compleixin els 
requisits de elegibilitat d'aquesta cobertura. 

 
 
Concurs de Creditors 
 

A efectes d'aquesta cobertura , s'entén per concurs de creditors al procediment legal que s'origina 
quan una persona física o jurídica esdevé en una situació d'insolvència en la qual no pot fer front a 
la totalitat dels pagaments que deu. 
 
Exclusions 
 
1.Si la declaració de concurs de creditors no s'ha publicat en els butlletins oficials ( BOE , BORM ) i 
s'ha inscrit en el Registre Mercantil, de la Propietat i de resolucions concursals. 
 
2. Que la declaració de concurs sigui anterior a l' 1 gener 2017 . 
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Indemnitzacions  
 
Incapacitat Temporal  
La indemnització comprendrà un import igual a 1/12 part de la quota anual de la pòlissa que 
l'assegurat és prenedor, per cada període de 30 dies de provada Incapacitat. S'estableix un període 
màxim d'indemnització de sis mesos continus dins del període de cobertura.  
 
En el cas d'Incapacitat Temporal de l'assegurat, s'estableix un import màxim d'indemnització 
mensual de 250€/mes per assegurat, cúmuls inclosos. S'estableix un període de franquícia de 
caràcter retroactiu equivalent a 30 dies naturals, perquè neixi el dret a cobrament de la 
indemnització corresponent en aquells casos en què l'Assegurat sofreixi Incapacitat Temporal o 
Desocupació. Una vegada transcorregut aquest període de 30 dies, el client tindrà dret a la 
indemnització des del primer dia d'Incapacitat Temporal. En els mesos següents al de la primera 
notificació de baixa temporal, i una vegada transcorregut el període de franquícia, serà necessari 
que l'assegurat es trobi incapacitat durant un període complet de trenta dies perquè sorgeixi el dret 
al cobrament. D'acord amb això, l'assegurat tindrà dret a percebre l'import corresponent a tantes 
quotes mensuals com a períodes complets de 30 dies hagi estat en situació de provada Incapacitat 
a partir de la finalització del període de carència i del compliment del període de franquícia 
retroactiva establerts en les Condicions Especials reguladores de la cobertura i durant els quals no 
existeix dret a indemnització alguna. 
 
Atur 
Per a aquesta modalitat dins de la Cobertura de Protecció de Pagaments es garanteix al Beneficiari 
el pagament d'un import igual a 1/12 part de la quota anual de la pòlissa del que l'assegurat és 
prenedor, una vegada transcorreguts els períodes de franquícia retroactius equivalents a 30 dies 
naturals i 60 dies de carència. Aquest període de carència només s'aplicarà en el primer any de 
vigència de la pòlissa amb data d’alta posterior al 1 de gener de 2011, quedant sense efecte per a 
totes aquelles pòlisses que tinguin una data d’alta anterior a l’esmentada. 
 
S'estableix un període màxim d'indemnització de sis mesos continus dins del període de cobertura.  
S'estableix, a més, un període de requalificació entre sinistres de sis mesos. D'acord amb això, ha 
d'existir, almenys, un període de sis mesos d'ocupació continuada (amb una jornada laboral de, 
almenys, trenta hores setmanals) després de la finalització d'un primer sinistre per poder recali ficar 
un de nou. 
 
 
Concurs de Creditors 
La indemnització comprendrà un import igual a 1/12 part de la prima anual de la pòlissa que 
l'assegurat és prenedor, per cada període de 30 dies de provada continuïtat del concurs. S'estableix 
un període màxim d'indemnització de sis mesos continus dins el període de cobertura, i un import 
màxim d'indemnització mensual de 250 € / mes , cúmuls inclosos. 
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Comunicació de Sinistres  
 
Els sinistres hauran de  comunicar-se el més aviat possible a través del telèfon: 

933 041 600 
 
Documentació requerida en cas d’Incapacitat Temporal:  
a) Copia DNI/NIE de l’Assegurat i el beneficiari.  
b) Domicili fiscal actualitzat dels beneficiaris.  
c) Certificat metge ampli i detallat, que indiqui motius i causes, amb data d'inici i processos de la 
malaltia o accident que hagin causat la prestació corresponent.  
d) Justificant de baixa, continuïtat i alta de la incapacitat temporal, bé de la Seguretat Social o bé 
del sistema substitutori al que es trobi adscrit l'Assegurat expedit pel facultatiu pertanyent a 
aquests organismes que realitzi el seguiment, indicant expressament en el mateix el diagnòstic 
corresponent.  
i)  Mensualment, justificant bancari que acrediti estar al corrent de pagament de l’assegurança.  
f) En cas d'accident: Documents que acreditin l'accident. 
 
 
Documentació requerida en cas d’ Atur:  
a) DNI/NIE de l'Assegurat i beneficiari.  
b) Contracte de Treball en vigor en el moment de l'acomiadament.  
c)Notificació d'acomiadament de l'empresa i/o documentació que acrediti el tipus d'acomiadament.  
d) Resolució d'aprovació de les prestacions per desocupació emesa pel Servei Públic d'Ocupació 
Estatal (SPEE).  
i) Mensualment, justificants de Pagament de la prestació de desocupació.  
f) Mensualment, justificant bancari que acrediti estar al corrent de pagament de l’assegurança. 
 
 
Documentació requerida en cas de sinistre de Concurs de Creditors : 
a ) Còpia de la declaració de concurs de creditors en butlletins oficials ( BOE , BORM ) . 
b) Inscripció de la declaració de concurs de creditors en el Registre Mercantil, de la Propietat i de 
resolucions concursals. 
c ) Nomenament de l'administrador concursal. 
 


