
1. Decés (Enterrament o Incineració)

8 Servei fúnebre complet
8 Trasllat al domicili de residència
8 Opcionals: Nínxol, làpida, columbari, trasllat voluntari (diferent domicili habitual)

2. Assistència Mutual Decessos:

2a) Assistència jurídica i gestoria

8 Assistència jurídica telefònica: pensions, herències, obligacions fiscals, etc.
8 Tràmits de gestoria: obtenció de certificats, tràmits amb la Seguretat Social (baixa, tramitació pensió, etc.)

2b) Assistència en viatge (Espanya i estranger)

8 Assistència en viatge mèdica i sanitària (fins a 18.000� per assegurat a l�estranger i 1.300� a Espanya)
8 Repatriació o transport sanitari per malaltia o defunció
8 Retorn anticipat per hospitalització/defunció d�un familiar o sinistre greu a la llar

2c) Servei �Avantsalud� (benestar i salut)

És un servei per gaudir dels avantatges de la medicina alternativa i serveis complementaris al millor preu:

- Serveis Gratuïts (sense franquícia):

8 Segona opinió mèdica internacional pels millors professionals, en cas de malaltia greu
8 Consell mèdic telefònic 24 hores. Consell psicològic telefònic

- Serveis de benestar i salut (franquiciats)

8 Àmplia selecció de centres i professionals especialitzats amb importants descomptes:
podologia, òptica, audiòfons, psicologia, diestètica, acupuntura, etc.

- Atenció a la gent gran i/o dependents (franquiciats)

8 Serveis per millorar la qualitat de vida de les persones grans i/o amb discapacitat,

2d) Atenció psicològica en processos de dol

S'ofereix un servei personalitzat d'atenció psicològica en els processos de pèrdua i dol derivats de: defunció, invalidesa i càncer.
Aquest servei el pot rebre qualsevol familiar dels assegurats: cònjuge o parella, fills, pares o germans.

* Els detalls específics de les cobertures així com les carències i exclusions es descriuen en el reglament de l�assegurança

Una assegurança que cobreix, totes les despeses d�enterrament, així com tot un conjunt de seveis addicionals com: assistència telefònica,
assessorament, gestoria, assistència en viatge i avantsalud.

Per evitar trastorns econòmics i gestions burocràtiques al mutualista i a la seva família, en cas de defunció.

- Quota renovable: la quota canvia cada any, en funció de l�edat de l�assegurat. A partir dels 66 anys, s�aplicarà
obligatòriament la modalitat de quota anivellada.

- Quota anivellada: la quota serà la mateixa cada any, per un mateix capital cobert
- Quota única: una única quota inicial, cobrirà totes les despeses i serveis en cas de decés.

Possibilitat de recuperar el capital si fos necessari*

Què és?

Per a què
serveix?

Resum de cobertures i serveis addicionals

DecessosAssistència Familiar

Aspectes rellevants

Modalitats:

3 modalitats: Quota renovable, Quota anivellada, Quota única

3. Mort i invalidesa permanent absoluta per accident (modalitats quota renovable i quota anivellada)

8 Cobertura de 10.000� en cas de mort (per a assegurats de 15 a 70 anys) o invalidesa (per a assegurats de 15 a 65 anys)

4. Subsidi per hospitalització quirúrgica  (modalitats quota renovable i quota anivellada)

8 Pagament de 20� diaris (per a assegurats de 15 a 65 anys), si requereix l�ingrès, degut a una intervenció
quirúrgica, en una clínica o hospital.

Per a més
informació 937 36 50 60
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