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Terminologia de l’AEO

(Assegurança col·lectiva de Vida Temporal Anual Renovable) 

El “servei” es durà a terme mitjançant  una pòlissa d’Assegurança 
col·lectiva de Vida Temporal Anual Renovable. 

A efectes d’aquest reglament, es fan les següents definicions: 

Entitat Asseguradora: 

Prenedor:  

companyia d’assegurances que cobreix el risc 

Mútua del  Personal de La Caixa. 

Mutualista:  És qui s’adhereix a  l’assegurança i es fa càrrec del 
pagament de la prima. 

Assegurat: persona exposada al risc de mort, que té fills inscrits a 
l’AEO com a beneficiaris. 

Beneficiari: fill de l’assegurat, inscrit a l’AEO. Serà el perceptor de la 
pensió en cas de mort de l’assegurat. 

Cònjuge: una de les dues persones del matrimoni o que conviuen 
maritalment. 

Prima: cost  anual de l’assegurança. 

Prestació: pensió que cobrarà el beneficiari en cas de defunció de 
l’assegurat. 

Capital Assegurat: provisió necessària per a pagar la pensió. 

Tipus d’interès: tipus d’interès màxim que fixa la Direcció General 
d’Assegurances per a calcular tant la prima com el capital 
assegurat. 

Extorn: en cas de que el resultat de l’exercici suposi un retorn per 
part de l’asseguradora, aquest serà traslladat al 
mutualista. 



- 4 -

Article 1er. – Objecte de l’assegurança 

L’Ajuda Econòmica d’Orfenesa (AEO) és una assegurança que consisteix en el 
pagament d'una pensió mensual de caràcter temporal que s’abonarà als fills inscrits 
d'aquells assegurats que s’hagin mort mentre la tenien contractada. 

L’assegurança es contractarà en forma de pòlissa col·lectiva amb una 
asseguradora que ofereixi les condicions adequades de solvència i favorables pels 
mutualistes. 

Article 2n. - Altes 

La contractació la fa el mutualista i és aquest qui es fa càrrec del pagament de la 
prima. 

El mutualista podrà sol·licitar l'alta com assegurat a aquesta prestació per a: 

- ell mateix
- el seu cònjuge
- els seus fills
- els cònjuges dels seus fills (quan aquests tinguin fills menors de 21

anys als que vulguin inscriure com a beneficiaris)

Si es produís la mort del mutualista, els assegurats i/o cònjuge del mutualista 
podran subrogar en la figura de mutualista, amb tots els drets i obligacions, excepte 
els polítics. Als efectes administratius, seran considerats beneficiaris de l’Associació 
com a figura substitutòria del mutualista i aquesta situació comporta que, en cas de 
baixa, no es pot reingressar. 

També podrà continuar inscrit com assegurat el cònjuge del mutualista, en cas de 
separació o divorci. No podrà reingressar si es dóna de baixa. 

La Junta Directiva podrà aprovar l’admissió com a assegurats els treballadors de la 
Mútua del Personal de la Caixa que demanin inscriure als seus fills com a 
beneficiaris. 

No hi ha període de carència per a tenir dret a aquesta assegurança. 

Requisits per assegurar el risc 

Per a contractar aquesta assegurança, en qualsevol dels seus nivells, cal omplir el 
Qüestionari de Salut i, si l’Entitat Asseguradora ho estima necessari, l'examen 
mèdic específic orientat a determinar que no pateix cap malaltia o disfunció que 
pugui afectar la normal duració de la seva vida. 
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Això també caldrà per a passar d'un nivell de pensió a un altre de superior. 

L’alta queda subjecte a l’acceptació de l’entitat asseguradora un cop revisats els 
següents requisits, en funció de l’edat i el capital assegurat, segons el quadre 
següent: 

Edat Capital  assegurat Documentació 
Fins 45 anys Fins 300.000 Qüestionari de salut 

a partir de 300.001 Qüestionari de salut+RM+AO+AS+VIH
De 45 a 55 anys Fins 200.000 Qüestionari de salut 

a partir de 200.001 Qüestionari de salut+RM+AO+AS+VIH 
Més de 55 anys Fins 100.000 Qüestionari de salut 

a partir de 100.001 Qüestionari de salut+RM+AO+AS+VIH 
RM: Reconeixement mèdic. AO: Anàlisi d’orina. AS: Anàlisi de sang. VIH: Test Sida. 

Independentment de l’edat de l’assegurat, si el capital equivalent és superior a 
350.000 euros se sol·licitarà a l’assegurat la realització d’un reconeixement mèdic 
addicional consistent en un electrocardiograma en repòs i de màxim esforç amb 
informe del cardiòleg. 

Article 3er. - Assegurats 

Podran estar inscrits com a assegurats un dels cònjuges o tots dos, separadament. 
El nivell de cobertura, la prima corresponent i els fills beneficiaris ho seran de forma 
separada i independent per a cada un. 

Article 4rt. - Beneficiaris 

L'assegurat podrà inscriure com a beneficiaris els fills menors de vint-i-un anys en 
el moment de contractar la prestació, ja siguin fills per naturalesa o per adopció. 
També podrà inscriure-hi els fills que el cònjuge hagués aportat en les mateixes 
condicions. 

Quan els fills pateixin una minusvàlua o discapacitat -o si els sobrevé quan ja estan 
inscrits a la prestació- que els comporti estar mancats d'autonomia personal i rebin 
aquesta qualificació per la Junta Directiva de conformitat amb el certificat oficial del 
grau de discapacitat, l’assegurat podrà optar per inscriure'ls sota aquesta condició, 
sempre que siguin menors de vint-i-un anys en el moment de contractar la prestació 
i mentre perduri la seva minusvàlua o discapacitat. 
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Article 5è. - Durada de l'assegurança 

L'assegurament a aquesta prestació s'inicia el dia primer del mes següent d'ésser 
aprovada la sol·licitud per la Mútua i l’entitat asseguradora i haver-se fet efectiu el 
pagament de la prima. 

Les persones que reuneixin les condicions exigides poden sol·licitar la seva 
inscripció en qualsevol moment. 

La cobertura de la prestació és anual, des de l’1 de gener al 31 de desembre, i 
s’entendrà prorrogada indefinidament si no es denuncia amb una antelació mínima 
de dos mesos per l’assegurat o la Mútua. 

L'assegurament finalitzarà per les causes següents: 

a) Per haver-se complert el temps de cobertura d’assegurança o per la mort del 
beneficiari, si és anterior.

b) En arribar l’assegurat a l’edat de 70 anys.
c) Per la pèrdua de la condició de mutualista per una causa altra que la seva 

defunció. La baixa del mutualista, excepte per defunció, comportarà la 
finalització de l’assegurament d’ell mateix i dels seus assegurats. S’exceptua el 
cas de l’assegurat separat o divorciat.

d) A petició de l’assegurat, comunicada per escrit a la Junta Directiva, amb una 
antelació mínima de dos mesos abans d’acabar l’exercici en curs. Tindrà 
efectes a partir del primer dia de l’exercici següent.

e) Per l'impagament de la prima corresponent a aquesta prestació, d’acord el que 
s’estableix a les normes d’aplicació.

f) Quan causin baixa en les respectives plantilles els empleats de la Mútua del 
Personal de la Caixa que estiguin assegurats. 

Article 6è. - Inici i durada de la prestació 

La prestació s’originarà per la mort de l’assegurat i es meritarà a comptar del mes 
natural següent. La prestació en forma de pensió s’abonarà fins el mes en que es 
compleixi el temps de cobertura de l’assegurança, o fins la mort del beneficiari, si 
és anterior. 

En el cas dels fills amb minusvàlues, inscrits sota aquesta condició, la prestació en 
forma de pensió s’abonarà fins el moment de la seva mort. 

Article 7è. - Pagament de la prestació 

El pagament de la prestació en forma de pensió s’efectuarà per mesos naturals 
vençuts, mitjançant l’abonament en un dipòsit d'estalvi obert a nom del beneficiari. 
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Article 8è. - Quantia de la prestació 

La quantia de la prestació en forma de pensió mensual per a noves contractacions, 
s’estableix en tres nivells: 
El primer de 360 euros, el segon de 600 euros i el tercer de 900 euros. Aquestes 
quanties seran establertes en cada moment per acord de la Junta Directiva. 

Es mantenen els nivells inferiors provinents de les assegurances més antigues, per 
imports de 36 euros i 180 euros, fins a la seva extinció. 

Quan es canviïn les quanties dels nivells de pensions, es mantindran les quanties 
que els mutualistes hagin contractat amb anterioritat, a no ser que manifestin la 
voluntat de canviar i adaptar-se als nous nivells. 

Article 9è. - Règim econòmic 

Les primes es calcularan en funció de les variables més rellevants de l’assegurança 
contractada: 

• Edat i sexe de l’assegurat
• Edat del beneficiari
• Pensió assegurada
• Tipus d’interès
• Durada prevista de la prestació
• Taules actuarials

Les tarifes s'han elaborat amb les taules unisex PASEM 2010 i en base a un euro 
de renda mensual assegurada. Estan subjectes a les variacions del tipus d’interès 
màxim fixat anualment per la Direcció General d’Assegurances. L'edat per anys és 
la dels que s'han complert a la data d'inici de l’assegurament. Si des de la data de 
l’aniversari han passat 183 dies o més se n'hi sumarà un. 

La prima es farà efectiva un cop l’any, per avançat, amb efectes d’1 de gener. La 
Junta Directiva està facultada per establir una altra periodicitat.  
Per a les altes que es produeixin en el curs de l’exercici, la primera prima, serà 
proporcional al temps de cobertura, des de l’1 del mes d’alta fins al 31 de 
desembre. 

Les primes aniran a càrrec del mutualista. En el cas que el mutualista no sigui 
l’assegurat  i es produeixi la seva mort aniran a càrrec del cònjuge o l’assegurat, 
segons decideixin. En el cas de separació o divorci, a càrrec del mutualista o de 
l’altra persona assegurada, segons decideixin. 
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Extorn: en cas de que el resultat de l’exercici suposi un retorn per part de 
l’asseguradora, aquest serà traslladat al mutualista. 

Article 10è. – Opcions complementàries voluntàries 

I - Perllongament de la prestació fins als vint-i-cinc anys del beneficiari. 

Aquesta opció es podrà contractar per l’assegurat en qualsevol moment, però 
abans de tres mesos de complir els vint-i-un anys el beneficiari inscrit. 

II - En cas de sinistre, increment de la pensió mensual en un 2% anual, 
acumulatiu cada dotze mesos, fins els vint-i-un anys, o els vint-i-cinc si està 
contractada l’opció I i vitalícia per als inscrits com a minusvàlids. 

Aquesta opció es podrà contractar pels assegurats a l’AEO per a qualsevol exercici, 
amb una antelació mínima de tres mesos abans d’iniciar-se aquest, i es considerarà 
renovada per a cada exercici mentre l’assegurat no se’n doni de baixa. La 
revalorització s’iniciarà amb la primera pensió mensual que rebrà el beneficiari. 

La contractació d’aquestes opcions serà tractada com una pòlissa nova i per tant, 
està subjecte als requisits de presentació de qüestionari de salut, proves 
complementàries i d’examen mèdic previstos a l’article 2n. del Reglament. 
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