
Seguro de Doenza

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

aseguramos profesionales desde 1969

[Segundo establece o Regulamento de Execución da UE 2017/1469 da Comisión con data de 11 de agosto de 2017, La Previsión 
Mallorquina facilítalle ao tomador dunha póliza de baixa laboral por doenzas graves o seguinte documento de información normalizado, 
que non forma parte do contrato e que debe consultarse antes da sinatura da póliza] 
En que consiste este tipo de seguro?
Este seguro garántelle unha indemnización ao asegurado no caso de que non poida realizar o seu traballo a causa de determinadas 
doenzas graves que ocasionen unha incapacidade temporal total que o obrigue a permanecer en situación de baixa laboral.

Que se asegura?

A incapacidade laboral temporal total a causa 
de:

 Infarto agudo de miocardio.
 Cancro ou neoplasia maligna.
	 Insuficiencia	renal	crónica	irreversible.
 Transplante de órganos vitais.
	 Esclerose	múltiple.
 Cirurxía das arterias coronarias.
 Accidentes vasculares cerebrais.
 Doenza de Párkinson.
 Queimaduras de terceiro grao que afecten 

menos	do	18	%	da	superficie	corporal.
	 Substitución	de	válvulas	cardíacas.

No caso de que o asegurado así o solicite, 
só algunhas das doenzas previamente 
mencionadas

Que é o que non está 
asegurado?

A incapacidade laboral temporal total asociada 
ás	doenzas	non	especificadas	no	contrato.

A incapacidade laboral temporal total asociada a 
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.

A incapacidade laboral temporal total por causa 
de:

 Tumores malignos de pel que non sexan 
melanomas.

	 Leucemia	linfocítica	crónica.
 Transplantes de células ou tecidos.
	 Anxioplastia	coronaria	translaminal	

percutánea.
 Carcinomas in situ.
 Tumores debidos ao VIH.
 As reagudizacións, secuelas e complicacións 

da doenza padecida.

A incapacidade laboral temporal total por causa 
de:

 Guerra.
 Epidemia.
 Catástrofe.
 Toxicomanía.
 Fibromialxia.
	 Síndrome	de	Fatiga	Crónica.
 Doenza produto do consumo de bebidas 

alcohólicas.



Onde estou cuberto?

 En calquera parte do mundo.

 

Cales son as miñas obrigas?

-	 Comunicarlle	á	compañía	os	cambios	de	actividade	laboral	ou	da	forma	ou	lugar	de	traballo.
- Comunicarlle á compañía, cun documento médico válido, o inicio da baixa laboral temporal antes de que 

se cumpran sete días deste.
-	 Permitirlle	á	compañía	realizar	a	peritaxe	médica	correspondente	e	facilitarlle	os	informes	médicos	

correspondentes sobre as circunstancias e consecuencias da baixa laboral.

Existen restricións no
que respecta á cobertura?

! Existe un período de dous meses desde a 
data de inicio do contrato en que non se 
pode gozar da cobertura.

!	 Este	seguro	finalizará	na	anualidade	en	que	o	
asegurado cumpra 65 anos.

!	 Este	seguro	finalizará	tamén	se	a	doenza	que	
se	lle	diagnostica	ao	asegurado	causa	unha	
invalidez permanente para o exercicio da súa 
actividade	laboral,	ou	pasa	a	situación	de	
desemprego ou xubilación.

 

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 transcorridos dous meses desde o 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	ao	finalizar	a	anualidade	de	contrato,	na	anualidade	na	cal	o	asegurado	
cumpra	65	anos,	ou	cando	este	cese	toda	a	súa	actividade	laboral,	se	xubile	ou	pase	a	situación	de	desemprego.

- Tamén se cancela cando a baixa laboral temporal se volva permanente, ou 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.


