
Seguro de Doenza

Documento de información sobre o produto de seguro
Empresa: La Previsión Mallorquina Produto: RGH

aseguramos profesionales desde 1969

[Segundo establece o Regulamento de Execución da UE 2017/1469 da Comisión con data 11 de agosto de 2017, La
Previsión Mallorquina facilítalle ao tomador dunha póliza de baixa laboral profesional o seguinte documento de información
normalizado, que non forma parte do contrato e debe consultarse antes da sinatura da póliza]
En que consiste este tipo de seguro?
Este seguro garante o reembolso dos gastos médicos hospitalarios que o asegurado tivese que pagar durante unha
hospitalización.

Que se asegura?

O reembolso dos gastos hospitalarios que o 
asegurado teña que encarar a causa dunha 
hospitalización ou accidente. Os gastos que se 
cobren son:

 Os consecuentes do tratamento médico ou 
cirúrxico.

 Os gastos de cirurxiáns, axudantes, 
anestesistas, quirófano e material.

 Os derivados da estancia na UVI.
 As visitas médicas no centro hospitalario.
 Os gastos complementarios de 

hospitalización (cuarto, manutención, gastos 
de enfermaría).

 Os gastos derivados da implantación de 
válvulas cardíacas, marcapasos, próteses 
de cadeira, derivación vascular (bypass) e 
próteses internas traumatolóxicas.

Se se especifica no contrato de seguro:

 Os gastos derivados dunha hospitalización 
como consecuencia dun accidente deportivo.

 Os gastos derivados polas probas 
complementarias de diagnóstico, que son 
as probas extrahospitalarias que practique 
o asegurado por prescrición médica como 
parte do proceso de diagnóstico.

 Os gastos hospitalarios orixinados por un 
bebé acabado de nacer, ata que cumpra 
un ano de idade, e por un máximo de 
5000 euros, sempre que a nai figure como 
asegurada desde polo menos 12 meses antes 
do nacemento do menor.

Que é o que non está 
asegurado?

As hospitalizacións a causa de doenzas previas. 
As doenzas previas son:

 Doenzas que o asegurado padece no 
momento da sinatura do contrato

 Doenzas que sexan consecuencia dunha 
doenza ou lesión previa á sinatura do 
contrato.

As hospitalizacións como consecuencia de:

 Trastornos mentais, do comportamento e do 
sistema nervioso.

 Os tratamentos de rehabilitación en 
xeriátricos, balnearios, sanatorios de repouso 
ou similares.

 A cirurxía plástica ou reparadora, excepto se 
é consecuencia dun accidente.

 Tratamentos de adelgazamento e esterilizacións.
 Tratamentos reprodutivos.
 A implantoloxía dental, a rexeneración 

ósea, a osteointegración, a articulación 
temporomandibular e as anomalías 
dentofaciais.

 As doenzas consecuencia do consumo de 
alcohol ou drogas.

 A SIDA ou o VIH.
 Tratamentos protéticos e pezas de anatomía 

protética.
 As autolesións.
 A interrupción do embarazo.
 As reagudizacións, secuelas, consecuencias 

e complicacións dos tratamentos recibidos 
sobre os riscos asegurados.

Se a póliza non indica o contrario, non se 
devolverán os gastos hospitalarios producidos por:

 As lesións durante a práctica deportiva.



Onde estou cuberto?

 En calquera parte do mundo.

 

Cales son as miñas obrigas?

- Comunicarlle á empresa, cun documento médico válido e orixinal, o custo dos gastos hospitalarios, 
detallando o prezo unitario por conceptos.

- Permitirlle á compañía realizar a peritaxe médica correspondente e facilitarlle os informes médicos 
correspondentes sobre as circunstancias e consecuencias da baixa laboral.

 

Cando e como teño que efectuar os pagamentos?

- O prezo desta póliza é anual, pero pódese pagar en prazos mensuais, trimestrais ou semestrais.

- O pagamento efectúase a través de medios de pagamento comunmente aceptados, directamente a La 
Previsión Mallorquina ou a través do mediador de seguros con quen se formalizase a póliza.

 

Cando comeza e finaliza a cobertura?

- A cobertura comeza na data de inicio do contrato, ten unha duración mínima dun ano e renóvase de 
forma automática anualmente. Finaliza na data de fin do contrato.

- O contrato cancélase automaticamente cando o asegurado cumpre 70 anos —Tamén se cancela cando o 
contratante do seguro non faga fronte ao pagamento.

 

Como podo rescindir o contrato?

- Comunicándollo á compañía ou ao mediador de seguros con quen formalizase a póliza, de forma escrita, 
por correo postal ou electrónico (clientes@previsionmallorquina.com) polo menos un mes antes do fin do 
contrato.

- Caso especial: Se vostede contratou o seu seguro a distancia, pode anulalo durante os 14 primeiros días 
enviándonos unha comunicación escrita.

Existen restricións no
que respecta á cobertura?

! A cobertura deste seguro non se activará ata 
pasados seis meses da data da sinatura do 
contrato.

! No caso de embarazo ou parto, a cobertura 
deste seguro non se activará ata pasados dez 
meses.


