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CAMPANYA SOMRIU AMB MÚTUACAT 
 
BASE 1ª 
MÚTUACAT, la nova i definitiva denominació de MÚTUA MANRESANA MUTUALITAT DE 
PREVISIÓ SOCIAL A PRIMA FIXA, comença una campanya denominada SOMRIU AMB 
MÚTUACAT. A partir de l'1 d’octubre fins a l’31 de gener de 2017 es promocionaran totes les 
modalitats del producte Tot Salut de Mútuacat, exceptuant la modalitat Tot Salut Essencial. 
 

BASE 2ª 
La campanya promocional va dirigida a qualsevol públic, amb l'objectiu que es contracti un dels 
productes comercialitzats sota la marca de Mútuacat: el producte Tot Salut. La persona que  el 
contracti serà denominada mutualista.		
  
BASE 3ª 
El mutualista, que contracti el producte Tot Salut, podrà beneficiar-se de: 

- Un descompte del 5% en el producte Tot Salut (fins als 60 anys)  
- Cirurgia estètica baremada, que inclou, entre altres, la intervenció de miopia, de 
parpelles i l’augment de pit. 
- Una assegurança dental baremada 

Tot sota les condicions previstes en les presents bases i conforme amb el reglament dels 
productes.  L’acceptació d’assegurats es farà segons les normes de subscripció. 
  

BASE 4ª 
Podran participar-hi, i beneficiar-se dels avantatges d’aquesta campanya promocional, els 
mutualistes que compleixin els requisits detallats a continuació.  

4.1ª		
Per part del mutualista:   
(i) Ser persona física major d'edat i amb residència legal a Espanya. Queden exclosos de 

la present promoció els clients persones jurídiques.   
(ii) Complir la condició de nou client de salut. O sigui, no figurar com a prenedor/assegurat 

d'una pòlissa d'assegurança de Tot Salut de Mútuacat durant els 12 mesos anteriors. 
 

(iii) En cas de ser client de Mútuacat, quedaran excloses totes aquelles persones que ja 
tinguin contractat el producte Tot Salut, exceptuant el producte Tot Salut Essencial. 

(iv) No haver comunicat la intenció de no renovar el seu contracte, o donar-se de baixa com 
a mutualista de Mútuacat.   
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(v) No haver estat en situació d'impagament davant Mútuacat per cap concepte durant 
l'any anterior o el següent.  

(vi) Una vegada contractada la pòlissa necessària per participar en la promoció, el 
mutualista l'haurà de mantenir en vigor, com a mínim, durant el període d’un any, i no 
haurà d’haver comunicat la seva intenció de donar-se de baixa com a client de Mútuacat 
durant l’esmentat període.   

 
BASE 5ª  Es podrà gaudir dels avantatges de la present promoció fins a l‘31 de gener de 2017. 
Oferim una cobertura addicional de cirurgia estètica i dental baremada, més un descompte del 
5% en el preu del rebut durant tot el 2017. 
 
BASE 6ª  
En cas que el mutualista sol·licités la baixa del producte abans de la data d'acabament de la 
campanya i, per tant, abans que la companyia hagi pogut aplicar el descompte referit, o bé deixi 
de complir algun dels requisits exigits en les presents bases, el mutualista perdrà el dret al 
descompte així com a reclamar qualsevol altre tipus de compensació econòmica. 
 
BASE 7ª 
Els empleats i col·laboradors del grup d'empreses de Mútuacat, així com dels seus familiars 
directes, no podran participar en la present campanya promocional.   
 
BASE 8ª 
Les presents bases promocionals, i tota la informació per a la participació de la campanya, 
estaran a disposició de qualsevol client, o potencial client, fins al seu acabament, dins del domini 
web www.mutuacat.cat.   
 
BASE 9ª 
La present campanya promocional no és compatible ni acumulable amb qualsevol altra que 
estigui vigent en el moment de participació, i de la qual  es pugui beneficiar el mutualista. En cas 
de compatibilitat amb alguna altra campanya, s’especificarà degudament. 
 
BASE 10ª 
El mutualista consent des d'aquest moment en l'ús de les seves dades personals i del seu 
DNI/NIF per a l'oportuna gestió de la promoció i perquè se li pugui aplicar el descompte de la 
campanya.   
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BASE 11ª 
Mútuacat es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les condicions de la present 
promoció, fins i tot la seva possible anul·lació abans del termini prefixat. En cas d’efectuar-se 
l’esmentada cancel·lació, i sempre que es presenti una causa justa, Mútuacat es compromet a 
comunicar les noves bases, condicions de la promoció o la seva anul·lació definitiva.   
 
BASE 12ª 
La participació en aquesta promoció implica necessàriament l'acceptació íntegra de les presents 
bases. Les parts, amb renúncia expressa al seu fur propi o a qualsevol altre que els pogués 
correspondre, es sotmetran a la competència dels jutjats i tribunals de Barcelona capital per a la 
resolució de totes les qüestions litigioses que poguessin sorgir en relació amb la interpretació, 
validesa, eficàcia o compliment del present contracte. 
 
BASE 13ª 
No es derivarà cap tipus de responsabilitat per a Mútuacat, ni per a les empreses del grup, en 
cas que per causes imprevistes alienes a la seva voluntat, la present promoció quedés suspesa o 
bé se’n retardés la realització.   
 
BASE 14ª 
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades i la 
seva normativa de desenvolupament, els participants queden informats i accepten que les seves 
dades personals siguin incorporades en un fitxer titularitat de Mútuacat, domiciliada al carrer 
Mossèn Serapi Farré, 39-41, 08242 Manresa – Barcelona. Aquestes seran necessàries per 
gestionar la participació en la present promoció. Els participants podran dirigir-se a Mútuacat per 
demanar la seva consulta i actualització, o exercir els seus drets de  rectificació, oposició o 
cancel·lació, si així ho desitgen.  
Així mateix, els participants queden informats i accepten que Mútuacat tracti les seves dades 
personals amb la finalitat d'oferir, a través de qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, SMS o 
equivalents, ofertes, serveis i productes que puguin ser del seu interès. De la mateixa manera, les 
seves dades es cediran, amb aquesta mateixa finalitat, a les empreses del Grup Mútuacat. 
 
Manresa, 20 de setembre de 2016 


