NOTA INFORMATIVA PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ D’ASSEGURANCES AMB LA MUTUALITAT.
1.‐ Denominació social i domicili de la mutualitat

MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTOFOL MANRESA BERBA, Mutualitat de Previsió
Social a Prima Fixa , domicili social a Manresa, Plaça Sant Jordi, 1, CIF : V08269144
2.‐ Nom del producte
Defensa Jurídica
3.‐ Classe d’assegurança
Modalitat Contractada : Defensa Jurídica
4.‐ Descripció de les garanties
Defensa penal i reclamació de danys per accident de Circulació.
Fiança per llibertat provisional per accident de circulació
Costes judicials per accident de circulació
Ajut familiar per privació de llibertat o del permís de conduir per accident de circulació.
Subsidi d’Hospitalització per accident de circulació.
Mort per accident de circulació
5.‐ Exclusions de cobertura
Totes aquestes garanties seran refusades quan l’accident s’hagi esdevingut a conseqüència de
juguesques, competicions esportives, desafiament, o conduir el vehicle sota els efectes de
l’alcohol i drogues i que atempti contra la seguretat del trànsit
6.‐ Períodes de carència
Queden coberts els fets vinculats a la circulació ocorreguts a partir de la data d’entrada com a
Mutualista.
Hospitalització es pagarà a partir del quart dia.
Mort per accident de circulació : 1 any de carència.
7.‐ Forma de cobrament de la prestacions
El servei jurídic es prestarà a través de l’Assessoria Jurídica de la Mutualitat.
En el cas de que el mutualista vulgui fer lliure elecció d’advocat, aliè a la nostra assessoria, la
Mutualitat li reemborsarà UN MAXIM de 600 euros en concepte d’honoraris, prèvia presentació
de la minuta abonada prèviament per l’associat.
Les prestacions econòmiques s’ingressaran al compte corrent designat pel mutualista sempre i
quan sigui titular del mateix.
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8.‐ Condicions, terminis i venciment de les quotes
Peridicitat de pagament : Anual
Durada : Anual, renovable anualment.
Venciment : DD‐MM‐AAAA
L’import de la quota serà l’establer per la Junta Directiva de la Mutualitat en cada moment, i
correspondrà a l’import necessari per atendre els seus compromisos amb els mutualistes.
9.‐ Legislació aplicable al contracte i autoritat supervisora.
‐ Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança.
‐ Llei 10/2003, de 13 de juny, sobre mutualitats de previsió social
‐ Llei 20/2015, de 14 de juliol, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i
reasseguradores.
‐ Reial Decret 1060/2015, de 20 de novembre, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats
asseguradores i reasseguradores.
‐ Decret 279/2003, de 4 de novembre, de desplegament de determinats aspectes de la Llei
10/2003, de 13 de juny, sobre mutualitats de previsió social.
Correspon a l’Estat Espanyol, a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del
Departament de Vicepresidència i Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya el control i
supervisió de l’activitat asseguradora.
10.‐ Instàncies de reclamació
‐Defensor del mutualista.
La reclamació es podrà presentar a les oficines de la mutualitat, per correu postal o per correu
electrònic a info@montepio.cat
El Servei de Defensor del mutualista haurà de resoldre la reclamació en el termini de dos mesos.
‐ En cas de disconformitat amb la resolució del defensor del mutualista l’interessat podrà
interposar reclamació davant la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de
la Generalitat.
‐ Jurisdicció ordinària.
11.‐ Informe sobre la situació financera i de solvència.
Aquest informe, regulat en l'article 80 de la Llei 20/2015, de 14 de juliol, està a disposició dels
interessats a la web de la mutualitat : https://www.montepio.cat/
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