
Assegurança de Malaltia

Document informatiu sobre el producte d’assegurança
Empresa: La Previsión Mallorquina Producte: RGH

[Segons estableix el Reglament d’Execució de la UE 2017/1469 de la Comissió amb data 11 d’agost de 2017, La Previsión Mallorquina 
facilita a l’acceptant d’una pòlissa de Baixa laboral professional el següent document informatiu normalitzat, que no forma part del 
contracte i ha de ser consultat abans de la signatura de la pòlissa]
En què consisteix aquest tipus d’assegurança?
Aquesta assegurança garanteix el reemborsament de les despeses mèdiques hospitalàries que l’assegurat hagi hagut de pagar durant 
una hospitalització.

Què s’assegura?

El reemborsament de les despeses hospitalàries 
que l’assegurat hagi d’afrontar a causa d’una 
hospitalització o accident. Les despeses que es 
cobreixen són:

 Les que es desprenen del tractament mèdic o 
quirúrgic.

 Les despeses de cirurgians, ajudants, 
anestesistes, quiròfan i material.

 Les derivades de l’estada a la UVI.
 Les visites mèdiques al centre hospitalari.
 Les despeses complementàries 

d’hospitalització (habitació, manutenció, 
despeses d’infermeria).

 Les despeses derivades de la implantació de 
vàlvules cardíaques, marcapassos, pròtesi de 
maluc, by pass vascular i pròtesis internes 
traumatològiques

Si s’especifica en el contracte d’assegurança:

 Les despeses derivades d’una hospitalització 
com a conseqüència d’un accident esportiu.

 Les despeses derivades per les proves 
complementàries de diagnòstic, que són les 
proves extrahospitalàries que es practiqui 
l’assegurat per prescripció mèdica com a part 
del procés de diagnòstic.

 Les despeses hospitalàries originades per un 
nounat, fins que compleixi un any d’edat i 
per un màxim de 5.000 euros, sempre que la 
mare figuri com a assegurada des d’almenys 
12 mesos abans del naixement del menor.

Què no està assegurat?

Les hospitalitzacions a causa de malalties 
prèvies. Les malalties prèvies són:

 Malalties que l’assegurat pateix en el 
moment de la signatura del contracte

 Malalties que siguin conseqüència d’una 
malaltia o lesió prèvia a la signatura del 
contracte.

Les hospitalitzacions com a conseqüència de:

 Trastorns mentals, del comportament i del 
sistema nerviós.

 Els tractaments de rehabilitació en geriàtrics, 
balnearis, sanatoris de repòs o similars.

 La cirurgia plàstica o reparadora, excepte si 
és conseqüència d’un accident.

 Tractaments d’aprimament i esterilitzacions.
  Tractaments reproductius.
 La implantologia dental, la regeneració 

òssia, l’osteointegració, l’articulació 
temporomandiular i les anomalies 
dentofacials.

 Les malalties a conseqüència del consum 
d’alcohol i / drogues.

 La SIDA o VIH.
 Tractaments protèsics i peces d’anatomia 

protèsica.
 Les autolesions.
 La interrupció de l’embaràs.
 Les reaguditzacions, seqüeles, conseqüències 

i complicacions dels tractaments rebuts 
sobre els riscos assegurats.

Si la pòlissa no indica el contrari, no es retornaran 
les despeses hospitalàries produïdes per:

 Les lesions durant la pràctica esportiva.

assegurem professionals des de 1969



On sóc cobert?

 En qualsevol part del món.

 

Quines són les meves obligacions?

- Comunicar a la companyia amb un document mèdic vàlid i original, el cost de les despeses hospitalàries, 
detallant el preu unitari per conceptes.

- Permetre a la companyia realitzar el peritatge mèdic corresponent i facilitar els informes mèdics 
corresponents sobre les circumstàncies i conseqüències de la baixa laboral.

 

Quan i com he de fer els pagaments?

- El preu d’aquesta pòlissa és anual, però es pot pagar en terminis mensuals, trimestrals o semestrals.
- El pagament s’efectua a través de mitjans de pagament comunament acceptats, directament a La Previsión 

Mallorquina o mitjançant el mediador d’assegurances amb qui s’hagi formalitzat la pòlissa.

 

Quan comença i finalitza la cobertura?

- La cobertura comença a la data d’inici del contracte, té una durada mínima d’un any i es renova de forma 
automàtica anualment. Finalitza en la data de fi del contracte.

- El contracte es cancel·la automàticament quan l’assegurat compleix 70 anys
- També es cancel·la quan el contractant de l’assegurança no faci front al pagament.

 

Com puc rescindir el contracte?

- Comunicant a la companyia o al mediador d’assegurances amb qui hagi formalitzat la pòlissa, de forma 
escrita -per correu postal o electrònic: clientes@previsionmallorquina.com- almenys un mes abans de la fi 
del contracte.

- Cas especial: si vostè ha contractat la seva assegurança a distància, pot anul·lar-la durant els 14 primers 
dies enviant-nos una comunicació escrita.

Hi ha restriccions pel que fa 
a la cobertura?

! La cobertura d’aquesta assegurança no 
s’activarà fins passats sis mesos de la data de 
la signatura del contracte.

! En el cas d’embaràs o part, les cobertures 
d’aquesta assegurança no s’activaran fins 
passats deu mesos.


