NÚM. COL·LEGIAT:
CODI CLIENT:
ASSESSOR:

PRESTACIONS INCLOSES AMB LA Q<30
DADES DEL COL·LEGIAT - ASSEGURAT
Nom:
Data naixement:

Sexe:

NIF:

Estat de naixement:

Data caducitat DNI:

Estat de residència fiscal:

Domicili:
Població:

Codi postal:

E-mail:

Tel. mòbil:

Activitat econòmica:

Tel. fix:

Professió:

PRESTACIONS

COBERTURA

RENDES D’ INVALIDESA

500 € / mes

ACCIDENTS

Segons Reglament de la prestació R. Invalidesa de La Mútua
Segons Reglament de la prestació d’accidents de La Mútua

DEFUNCIÓ

6.000 €

INVALIDESA

6.000 €
750 €

DESPESES MÈDIQUES
ASSESSORAMENT EN SUCCESSIONS I TESTAMENT ON-LINE

Multiassistència

Serveis prestats per Europ Assitance

SERVEI D’AJUT I ORIENTACIÓ A LA INVALIDESA

Multiassistència

Serveis prestats per Europ Assitance

TARGETA INSPIRIT

Multiassistència

Serveis prestats per Europ Assitance

BENEFICIARIS

El sota signant accepta l’exclusió de la prestació si és com a conseqüència d’un fet o circumstància anterior a l’entrada
en vigor de la cobertura, ja sigui aquesta causa una malaltia o qualsevol altra circumstància, derivada o no de malaltia.

Mutualitat de Previsió Social del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya a prima fixa

NIF V08430191/Inscrita en el RM de Barcelona, al foli 18,volum 25.405, full núm. B-87.907.Inscripció 1a.Gestora de FP núm.G-0105
Inscrita amb el núm. 0099 en el RMPSV de Catalunya i amb el núm.P-3159 en el Registre d’entitats asseguradores de la DGSFP.

Documents a adjuntar: fotocòpia del DNI.
Informació bàsica sobre protecció de dades
Sabem que la seva privacitat és important i per això ens prenem molt seriosament la nostra tasca de garantir la confidencialitat de les seves dades en compliment de la normativa vigent. Si us plau,
llegeixi detingudament la informació següent.
El Responsable del tractament es LA MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL DEL COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA A PRIMA FIXA, CIF: V08430191. (“La Mútua”).
La finalitat del tractament és permetre la tramitació, contractació i renovació dels productes, la prestació dels serveis contractats i accions comercials eventuals.
La legitimació per tractar les dades es basa en el compliment de les nostres obligacions contractuals i legals, el nostre interès legítim i el consentiment de l'interessat.
Els destinataris de les dades són empreses del grup i altres destinataris necessaris per a poder donar compliment a les nostres obligacions contractuals i legals. No es contempla la transferència de
dades fora de l’Espai Econòmic Europeu excepte en el cas de reassegurança.
Vostè té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s'expliquen en més detall a la informació addicional. Pot consultar la informació addicional a la nostra pàgina web
https://www.mutua-enginyers.com/rgpd/politica_de_privacitat o demanar una còpia en paper a qualsevol de les nostres oficines.
Quan els productes i serveis contractats requereixin informació sobre la seva salut, vostè dona el seu consentiment per a que aquestes dades siguin tractades per a la gestió del producte contractat i fa
constar que la informació que ha proporcionat és exacta i verídica. En el cas que no proporcioni aquestes dades és possible que La Mútua no pugui atendre la seva sol·licitud.
Addicionalment, en la seva condició de contractant, assumeix l’obligació d’informar als assegurats i/o beneficiaris que designi del fet que les seves dades personals seran tractades per La Mútua per a
les estrictes finalitats del producte contractat i fa constar que l’edat d’aquests beneficiaris és superior als 16 anys i/o que, en el cas de ser inferior, compta amb el consentiment dels seus pares o tutors
per a que les seves dades siguin tractades.
En qualsevol cas, es compromet a comunicar-nos qualsevol canvi que les dades que proporciona experimentin en el futur, amb la finalitat de mantenir-ne l’exactitud.
I, com a prova de conformitat amb les condicions anteriors, signen el sol·licitant i assegurat del producte o servei.
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Via Laietana, 39, 2n. 08003 Barcelona Tels. 932 954 300 / 662 991 085 Fax 933 100 638 correu@mutua-enginyers.com

www.mutua-enginyers.com

