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Regulament de aplicare a Statutului Società Generale di Mutuo Soccorso Basis 
Assistance 

Prezentul regulament intră în vigoare de la 28 iunie 2018. 

Art. 1 - Admiterea membrilor 

Pot solicita admiterea în cadrul Società Generale di Mutuo Soccorso Basis Assistance 
(denumită în continuare MBA sau Mutua), în calitate de Membri (denumiți în continuare și 
"Asociați"), toate persoanele fizice sau juridice care înaintează o solicitare către MBA. 
Toate solicitările vor fi apoi evaluate de Consiliul de Administrație (denumit în continuare și 
CdA) al Mutua, în baza prevederilor cuprinse în Statut și în prezentul Regulament de 
Aplicare. 

Art. 2 - Metoda de aderare 

Pentru admiterea în cadrul MBA, Asociatul aspirant va trebui să: 

a) Completeze și să semneze cererea de admitere întocmită pe formularul 
corespunzător pus la dispoziție de MBA, având grijă să indice adresa de e-mail la 
care vor fi trimise toate comunicările referitoare la raportul de asociere, precum și 
numărul de telefon; 

b) Efectueze plata Taxei anuale de Membru și, dacă intenționează să adere la 
unul dintre Subvențiile oferite de MBA, să efectueze plata Contribuției anuale de 
Membru, în măsura stabilită de Consiliul de Administrație, și pentru sumele indicate 
în acest Regulament; 

c) În cazul în care, pentru anumite categorii de Membri, nu este necesar să se 
completeze o cerere specifică de admitere de către Asociatul aspirant, acesta din 
urmă va putea prezenta o cerere de admitere gratuită, în scris, trimisă la adresa 
sediului social al Mutua; 

d) Admiterea noului Asociat în cadrul Mutua rămâne, în orice caz, condiționată 
de acceptarea prealabilă a MBA, prin rezoluția CdA sau, acolo unde este 
prevăzută, prin decizia Comitetului Executiv. 

Art. 3 - Înscrierea în Registrul acționarilor 

Odată ce solicitarea de admitere este acceptată, Consiliul de Administrație va înregistra 
numele noului Asociat, în Registrul Acționarilor, pe baza tipologiei corespunzătoare 
indicate la articolul 8 următor, oferind o confirmare scrisă părții interesate. În cazul în care 
CdA nu acceptă, dintr-un oarecare motiv, cererea de admitere, acesta va informa Asociatul 
solicitant, în termen de 30 de zile de la decizia relevantă a Consiliului de Administrație, cu 
privire la motivele neaprobării prin e-mail la adresa indicată în cererea de aderare sau, 
unde  
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nu sunt disponibile, prin fax sau scrisoare recomandată. Asociatul aspirant va putea, în 
orice caz, să repropună o nouă cerere de admitere numai după ce a eliminat motivele care 
au dus la neacceptare. 

Înscrierea ca asociat începe de la ora 24.00 de la momentul acceptării cererii de admitere. 

Art. 4 - Cunoașterea Statutului și a Regulamentului de aplicare 

Asociatul trebuie să respecte cu strictețe toate regulile și reglementările cuprinse în Actul 
constitutiv și în Regulamentul de aplicare, precum și toate rezoluțiile adoptate periodic de 
organele statutare și prin comunicările directe către Asociați. De asemenea, se angajează 
să cunoască și să respecte Planurile Sanitare legate de serviciile de sănătate suplimentare 
și eventual semnate de aceleași persoane. 

În momentul depunerii cererii de admitere, Asociatul aspirant se angajează să ia cunoștință 
de regulile conținute în Statutul societății, Regulamentul aplicabil în vigoare și Planurile 
Sanitare suplimentare pe care le-a ales în momentul cererii de admitere. Societatea Mutua 
garantează punerea la dispoziție a tuturor documentelor sociale în favoarea Asociatului, 
prin intermediul Zonei Rezervate Asociatului însuși și pusă la dispoziție pe site-ul Mutua; de 
asemenea, se angajează să trimită Asociatului (sau să publice pe site) anunțuri și 
comunicări privind modificările aduse organizării sociale, punând la dispoziție noi servicii și, 
în general, orice informații utile și semnificative cu privire la Mutua. Comunicările vor fi 
trimise la adresa de e-mail sau la adresa de rezidență/domiciliu indicată de Asociat în 
Cererea de Aderare corespunzătoare (a se vedea articolul 9.1 și următoarele). Prin urmare, 
va fi responsabilitatea Asociatului să notifice prompt MBA cu privire la orice schimbare de 
adresă de rezidență, domiciliu sau e-mail. 

Art. 5 - Contribuții extraordinare de membru 

Consiliul de Administrație va putea să decidă acordarea de subvenții extraordinare 
Asociaților afectați de evenimente deosebit de grave. Această eventualitate este 
încredințată autorității decizionale a Consiliului de Administrație, care poate decide 
subvenții extraordinare la alegerea sa. 

Art. 6 - Fonduri speciale 

În scopuri pur solidare, Consiliul de Administrație, la alegerea sa, va putea să decidă să 
înființeze fonduri speciale cu destinație restrânsă, din care să retragă sumele care 
urmează să fie alocate instituțiilor, societăților și institutelor de cercetare din domeniul 
sănătății, studiilor în domeniul împrumuturilor, carității, voluntariatului, care operează atât 
pe teritoriul național, cât și în străinătate.  
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Art. 7 - Fonduri suplimentare 

Pentru a pune în practică prevederile Decretului legislativ nr. 252 din 5 decembrie 2005 cu 
modificările ulterioare și Decretul Legislativ nr. 502 din 30 decembrie 1992 cu modificările 
ulterioare, Mutuo Soccorso are dreptul de a promova formarea și/sau aderarea la Fondurile 
de Pensii suplimentare și de a promova, înființa și gestiona Fondurile Suplimentare 
Sanitare. 

Formarea rezoluțiilor, regulamentelor, regulilor de aplicare și a formalităților necesare îi 
aparține Consiliului de Administrație. 

Art. 8 - Categorii de Asociați 

Asociații MBA sunt împărțiți în categoriile indicate mai jos, care corespund diferitelor 
drepturi și obligații definite în Statutul MBA din Titlul III: Asociații obișnuiți (persoane fizice), 
Asociați promotori mutuali (persoane fizice sau juridice), Asociații fondatori (persoane fizice 
sau juridice), Asociații participanți (persoane juridice, asociații, organizații), Asociații 
participanți beneficiari (persoane fizice), Asociații onorifici (persoane fizice sau juridice), 
Membri asociați (persoane juridice, asociații, organizații), Asociații beneficiari (persoane 
fizice), Asociații dobândiți (Fonduri suplimentare de sănătate, Case de Asistență Sanitară, 
Societăți de Ajutor Reciproc), Asociați Coordonatori (persoane fizice sau juridice, asociații, 
autorităţi), Asociați susținători (persoane fizice sau juridice, asociații, instituții), Asociați 
onorifici coordonatori (persoane fizice sau juridice). 

ART. 8.1. - Categorii de Asociați care prevăd un acord suplimentar 

Dobândirea statutului uneia dintre următoarele categorii de Asociați este condiționată de 
formalizarea contractelor și/sau Convențiilor specifice aprobate de Consiliul de 
administrație al MBA, cu scopul de a reglementa activitățile desfășurate de înșiși Asociații: 

- Asociat promotor mutual 

- Asociat fondator 

- Asociat onorific 

- Asociat membru 

- Asociat dobândit 

- Asociat coordonator 

- Asociar susținător 

- Asociat onorific coordonator  
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Art. 9 - Reguli valabile pentru toate categoriile de Asociați care au dreptul la 
toate subvențiile și toate beneficiile și/sau asistența reciprocă prevăzute de 
raportul de asociație 

Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 8.1 anterior, toate categoriile de Asociați 
menționate la art. 8 din prezentul Regulament, după cum este indicat în Statutul MBA din 
18 ianuarie 2008 cu modificările ulterioare, sunt guvernate de prevederile prezentului 
Regulament, de asemenea, cu referire la cotele relative și contribuțiile de asociere care 
urmează să fie plătite, după caz. 

Contribuțiile suplimentare prevăzute pentru accesul la anumite Planuri Sanitare vor fi luate 
în considerare periodic de Consiliul de administrație al MBA și vor fi aduse la cunoștința 
Asociaților în momentul cererii de aderare corespunzătoare la anumite Planuri Sanitare. 

Art. 9.1. - Admiterea și cotele Asociaților obișnuiți 

a) Pot solicita admiterea în cadrul MBA, ca Asociați Obișnuiți, toate persoanele fizice 
care își au rezidența în Italia la momentul subscrierii, și, chiar mai general, 
în cadrul Uniunii Europene, care înaintează cererea: 

• Prin completarea în totalitate și semnarea Cererea de Admitere furnizată de MBA; 

• Prin plata Taxei anuale de Membru,cuantificată de către MBA la 25,00 euro 
(douăzeci și cinci/00), care trebuie plătită o singură dată la semnarea cererii de 
admitere ca Asociat. 

b) În Cererea de Aderare, Asociatul va putea, de asemenea: 

• Să indice eventualul Plan sanitar ales, furnizând în același timp și plata contribuției 
suplimentare (în măsura stabilită de Consiliul de Administrație); în cazul în care se 
prevede în mod expres, contribuția suplimentară va putea fi plătită către MBA în 
tranșe (semestrial, trimestrial sau lunar), sub rezerva autorizării emise de Asociat de 
a plăti ratele prin intermediul unui raport interbancar direct sau prin cardul de credit; 

• Să indice eventualii beneficiari din cadrul familiei a Planurilor Sanitare, care vor fi 
înscriși în cadrul MBA ca Asociați Participanți Beneficiari; 

• Să indice adresa de e-mail la care vor fi trimise toate comunicările referitoare la 
raportul de asociere, precum și numărul de telefon. 

În cazul în care Asociatul intenționează să adere la unul din Planurile 
Sanitare, va trebui să plătească, de asemenea, Contribuția anuală de Asociere 
de Bază cuantificată de către MBA la 40,00 euro (patruzeci de euro), plătită o 
singură dată la semnarea cererii de admitere; în virtutea aderării la Mutua și achitarea taxei 
de membru de bază, Asociatul obișnuit
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avea dreptul la ceea ce se raportează în Planul sanitar suplimentar numit "Contribuție 
Asociere de bază”. 

c) Taxa de membru de 25 de euro va trebui să fie plătită de către Asociatul obișnuit în 
fiecare an, la fiecare scadență ulterioară anuală. 

d) În cazul în care a aderat la unul dintre Planurile Sanitare puse la dispoziție de MBA, 
Asociatul, așa cum s-a menționat mai sus, va trebui să plătească anual Contribuția de 
Asociere de Bază în valoare de 40,00 euro și contribuția suplimentară în raport cu 
Planul Sanitar, la fiecare termen anual. Valoarea Taxei Anuale de membru, Contribuția 
de membru de bază și contribuțiile suplimentare a Planurilor Sanitare puse la dispoziția 
Asociaților, vor putea fi modificate de la an la an, prin rezoluția Consiliului de 
Administrație, ca urmare a desfășurării corespunzătoare a obiectivelor sociale și a celor 
mai ample interese ale tuturor Asociaților; în caz de variație în creșterea valorilor 
menționate mai sus, va fi obligația MBA de a informa Asociatul cu privire la aceasta - 
prin mijloace de comunicare care urmează să fie efectuate cu modalitățile prevăzute la 
articolul 4 - până la data scadentă pentru exercitarea dreptului de retragere (60 de zile 
înainte de termenul anual). 

e) Admiterea noului Asociat în cadrul Mutua este în orice caz supusă unei decizii specifice 
a Consiliului de Administrație. În orice caz, nu vor fi admise cererile de admitere care nu 
dispun de: 

• Autorizație pentru Prelucrarea Datelor, în conformitate cu Regulamentul (UE) 
679/2016; 

• semnătura Asociatului; 

• datele de identificare ale Asociatului și referințele utile pentru a permite trimiterea 
de comunicări. 

Art. 9.2. - Admiterea și cotele Asociaților Promotori Mutuali 

Pot cere admiterea în cadrul MBA în calitate de Asociați Promotori Mutuali: 

• Asociații Obișnuiți înscriși în cadrul MBA și care se află la zi cu plata Taxei anuale de 
membru, care fac cerere în mod expres; 

• persoanele juridice cu sediul legal în Italia, care fac cerere în mod expres. În orice 
caz, statutul de Asociat Promotor Mutual va fi recunoscut numai după semnarea unei 
însărcinări adecvate de către Promotorul Mutual (fie persoană fizică ori persoană 
juridică) pusă la dispoziție de către MBA și acceptată oficial de către aceasta din 
urmă. 

Asociatul Promotor Mutual este, de asemenea, obligat să se înregistreze la A.N.S.I. 
(Asociația Națională pentru Sănătate și Bunăstare Integrativă) și să mențină - pe durata 
însărcinării eliberate de MBA - înregistrarea obișnuită a acesteia.  



 

 

 

 

Società di mutuo soccorso este înregistrată în mod corespunzător la: Departamentul de programare și organizare al Serviciului Național de Sănătate Direcția Generală de Planificare a Sănătății biroul V° al 
Ministerului Sănătății înscrisă în Registrul Fondurilor de Sănătate în conformitate cu Decretul Ministerial în domeniul Sănătății din 31 martie 2008/ /27 octombrie 2009. 

CertificăriISO 9001 / UNI EN ISO 9001:2008 - Prestarea de servicii de gestiune a fondurilor și subvențiilor de ajutor reciproc, pentru asociați, în domeniul sanitar. 

 

 

 

Asociații Promotori persoane juridice nu sunt obligați să se înregistreze în prealabil de 
către Asociații obișnuiți, nici să plătească taxa corespunzătoare de membru; pe de altă 
parte, toate persoanele fizice desemnate de Asociatul Promotor persoană juridică pentru 
desfășurarea activității de promovare reciprocă trebuie să fie în mod obligatoriu și anterior 
înregistrate în cadrul MBA. 

Art. 9.3. - Admiterea și cotele Asociaților participanți 

Pot solicita admiterea în cadrul MBA ca Asociați Participanți, toate persoanele juridice 
(societăți, asociații, entități etc.) cu sediul în Italia, care înaintează cererea pentru sine 
și/sau pentru angajații/asociații/persoane înscrise/clienții lor (denumiți în continuare 
"Membrii" pentru simplificare): 

• prin semnarea cererii de admitere furnizate de MBA; 

• prin plata Cotei anuale de membru stabilite de MBA pe baza numărului de persoane 
înscrise pentru garantare (care va fi plătită la semnarea cererii de admitere ca 
Asociat și ulterior la scadența anuală a acesteia în baza datei efective stabilite de 
Consiliul de Administrație) și identificată după cum urmează: 

✓ De la 0 la 5 persoane înscrise: 50,00 euro 

✓ De la 6 la 15 persoane înscrise: 100,00 euro 

✓ De la 16 la 30 persoane înscrise: 150,00 euro 

✓ De la 31 la 40 persoane înscrise: 250,00 euro 

✓ De la 41 la 50 persoane înscrise: 300,00 euro 

✓ Peste 50 de persoane înscrise: 350,00 euro 
Cotele indicate mai sus vor putea fi modificate în fiecare an prin decizia Consiliului 
de Administrație, ca urmare a urmăririi corecte a obiectivelor sociale și a intereselor 
mai largi ale tuturor Asociaților; în cazul unei creșteri a valorilor de mai sus, va fi 
obligația MBA de a informa Asociatul Participant - prin 
comunicare ce urmează a fi efectuată în conformitate cu metodele stabilite la 
articolul 4 anterior - până la data stabilită pentru exercitarea dreptului de retragere 
(cu 60 de zile înainte de termenul limită anual). Prin înregistrarea în calitate de 
Asociat Participant, societatea/asociația/entitatea înregistrată în acest mod va putea 
pune la dispoziția propriilor 
angajați/asociați/persoane înscrise/clienți Planurile Sanitare alese dintre cele oferite 
de Mutua; punerea la dispoziție a Planurilor Sanitare alese în favoarea Asociaților 
Participanți Beneficiari (vezi articolul 9.4) este, în orice caz, subordonată: 

• plății corecte, de către Asociatul Participant către MBA, a contribuțiilor anuale 
relative suplimentare;  
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§ la eliberarea autorizației de prelucrare a datelor cu caracter personal în conformitate 
cu Regulamentul (UE) 679/2016 de către angajații/asociații săi în favoarea MBA 
(achiziția autorizației trebuie efectuată de Asociatul Participant). 

În orice caz, nu vor fi admise cererile de admitere care nu dispun de: 
• Autorizație pentru Prelucrarea Datelor, în conformitate cu Regulamentul (UE) 

679/2016; 

• semnătura Asociatului; 
• datele de identificare ale Asociatului. 

În plus, ca urmare a nevoilor specifice manifestate de Asociatul Participant, societatea 
Mutua va putea pune la dispoziția Asociaților Beneficiari Participanți, Planuri Sanitare 
pregătite și studiate "ad hoc"; în acest caz, furnizarea Planului Sanitar și plata beneficiilor 
aferente vor fi supuse: 

• formalizării unei Oferte specifice în acest sens de către Mutua, indicând principalele 
caracteristici ale Planului Sanitar, valoarea contribuției suplimentare prevăzute și 
orice altă previziune corespunzătoare; 

• acceptării relative și formale a Ofertei și a condițiilor conținute în aceasta de către 
Asociatul Participant; 

• la plata, de către Asociatul Participant, a contribuțiilor suplimentare prevăzute. 
Admiterea noului Asociat în cadrul Mutua este, în orice caz, supusă deciziei 
Consiliului de Administrație. 

În cazul în care Asociatul Participant intenționează să pună la dispoziția 
angajaților/asociaților/persoanelor înscrise/clienților săi, chiar și garanțiile prevăzute de 
Planul Sanitar de Bază, Asociatul Participant va fi obligat să plătească taxa de membru de 
bază în valoare de 40,00 € (patruzeci de euro / 00) pentru fiecare 
angajat/asociat/persoană înscrisă/client, care trebuie plătită o singură dată la momentul 
semnării cererii de admitere pentru fiecare angajat/asociat/persoană înscrisă/client. 

Art. 9.4. - Admiterea și cotele Asociaților Participanți Beneficiari 

Asociații Participanți Beneficiari sunt toate acele persoane fizice care sunt 
salariați/asociați/persoane înscrise/clienți (din motive de simplitate numiți "persoane 
înscrise") ai Asociatului Participant și menționați la articolul 9.3., care obțin în mod automat 
(pentru ei înșiși și pentru toți membrii familiei beneficiari) această calificare la momentul 
înregistrării de către Societatea/Asociația/Entitatea din care fac parte, ca Asociat 
Participant, fără plata vreunei taxe suplimentare de membru. Asociații Participanți 
Beneficiari pot beneficia de subvenții, beneficii și asistență reciprocă în virtutea participării 
în cadrul MBA  
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precum și la plata taxelor de membru și a comisioanelor de membru de către Asociatul 
Participant. Sunt, de asemenea, considerați Asociați Participanți Beneficiari, chiar și 
persoanele fizice care fac parte din nucleul familial al Asociaților obișnuiți și al Asociaților 
Beneficiari (a se vedea Art. 9.5.), care i-au indicat pe aceeași membrii de familie ca și 
beneficiari ai serviciilor indicate în Subvenții (unde este prevăzut). Toți Asociații Participanți 
Beneficiari nu vor putea semna în mod independent cererea de aderare ca și Asociați și nu 
vor fi obligați să plătească nicio taxă de membru; prin urmare, admiterea lor se poate face 
numai printr-o cerere depusă la MBA de către Asociatul Participant (pentru Înscrișii săi), 
Asociatul obișnuit (pentru membrii săi de familie) și Asociatul Beneficiar (pentru membrii săi 
de familie) și este, în orice caz, subordonată deciziei Consiliului de Administrație al MBA. 

Menținerea statutului de Asociat Participant Beneficiar - precum și furnizarea Subvențiilor și 
a performanțeor relative - este, în orice caz, subordonată menținerii statutului de Asociat 
Participant, Asociat Obișnuit și Asociat Beneficiar de referință. 

Art. 9.5. - Admiterea Membrilor Asociați 

Pot deveni Membri Asociați persoanele juridice, societățile, asociațiile, entitățile care au 
aderat la anumite Convenții aprobate de Mutuo Soccorso, finalizate cu punerea la 
dispoziție a angajaților/asociaților/clienților/înscrișilor acestora, Planuri Sanitare predispuse 
ad hoc de către MBA. Convențiile vor fi stabilite în conformitate cu dispozițiile articolului 11 
următor. Membri Asociați nu sunt obligați la plata comisioanelor de membru, nici la vreo 
altă contribuție. Aceștia nu au dreptul de a se bucura de Subvențiile sau beneficiile, ori de 
asistența reciprocă de orice fel, fie direct, fie prin desemnarea unor persoane fizice în acest 
scop. 

În orice caz, punerea la dispoziție a Planului Sanitar și furnizarea beneficiilor aferente vor fi 
subordonate: 

• formalizării unei Convenții specifice din partea Mutua, indicând principalele 
caracteristici ale Planului Sanitar, valoarea contribuției suplimentare prevăzute și 
orice altă previziune corespunzătoare; 

• acceptării relative și formale a Convenției și condițiilor conținute în aceasta de către 
Asociatul Membru; 

• înscrierii în cadrul MBA a Înscrișilor Asociatului Membru, în calitate de Asociați 
Beneficiari (a se vedea articolul 9.6); 

• plății de către Asociații Beneficiari a unei cotizații anuale de membru (conform 
punctului 9.6 următor) și a contribuțiilor suplimentare prevăzute. 

Art. 9.6. - Admiterea și cotele Asociaților Beneficiari 

Pot solicita admiterea în cadrul MBA acei Asociați Beneficiari, toate persoanele fizice care 
își au rezidența în Italia la momentul subscrierii, care înaintează cererea pentru ei înșiși  



 

 

 

 

Società di mutuo soccorso este înregistrată în mod corespunzător la: Departamentul de programare și organizare al Serviciului Național de Sănătate Direcția Generală de Planificare a Sănătății biroul V° al 
Ministerului Sănătății înscrisă în Registrul Fondurilor de Sănătate în conformitate cu Decretul Ministerial în domeniul Sănătății din 31 martie 2008/ /27 octombrie 2009. 

CertificăriISO 9001 / UNI EN ISO 9001:2008 - Prestarea de servicii de gestiune a fondurilor și subvențiilor de ajutor reciproc, pentru asociați, în domeniul sanitar. 

 

și/sau pentru nucleul lor familial, cu condiția ca aceștia să fie salariați sau asociați ori clienți 
sau persoane înscrise ai unui Asociat Membru (așa cum au fost determinați în articolul 9.5 
anterior) pentru care Consiliul de Administrație al MBA a aprobat deja statutul de Asociat 
Membru și a formalizat Convenția corespunzătoare. 

a) Pentru a putea solicita admiterea ca Asociat Beneficiar, Asociații aspiranți trebuie: 

• să completeze integral și să semneze cererea de admitere pe formularul 
corespunzător furnizat de MBA; 

• să plătească Taxa anuală de membru în calitate de Asociat Beneficiar și 
cuantificată de către MBA la 15.00 € (cincisprezece/00), care urmează să fie 
plătită o singură dată, la momentul semnării cererii de admitere ca Asociat 
Beneficiar. 

b) În Cererea de Aderare, Asociatul va trebui, de asemenea: 

• să indice Planul Sanitar ales - dintre cele puse la dispoziția Asociaților Beneficiari în 
conformitate cu Convenția menționată la articolul 9.5. - să procedeze, contestual, la 
plata contribuției suplimentare corespunzătoare (în măsura stabilită de aceeași 
Convenție); în cazurile expres prevăzute de Convenția semnată cu Asociatul 
Membru, contribuția suplimentară va putea fi plătită în tranșe către MBA (semestrial, 
trimestrial sau lunar), cu autorizarea prealabilă a Asociatului cu privire la plata 
acelorași rate prin intermediul unui raport interbancar direct sau prin cardul de credit; 

• să indice beneficiarii din cadrul familiei ai Planurilor Sanitare, care vor fi înscriși în 
cadrul MBA ca și Asociați Participanți Beneficiari; 

• să indice adresa de e-mail la care vor fi trimise toate comunicările referitoare la 
raportul de asociere, precum și numărul de telefon. 

c) Taxa de membru de 15,00 EUR trebuie plătită anual de către Asociatul Beneficiar, la 
fiecare termen limită anual. De asemenea, dacă a aderat la unul dintre Planurile 
Sanitare puse la dispoziție de către MBA în temeiul Convenției, Asociatul va trebui să 
efectueze plata contribuției suplimentare relevante la fiecare termen limită anual. 
Valoarea Taxei Anuale de Membru și a contribuțiilor suplimentare a Planurilor Sanitare 
puse la dispoziția Asociaților Beneficiari pot fi schimbate de la un an la altul prin decizia 
Consiliului de Administrație, ca urmare a îndeplinirii corecte a obiectivelor sociale și a 
intereselor mai largi ale tuturor Asociaților; în eventualitatea creșterii valorilor de mai 
sus, MBA va informa Asociatul - printr-o comunicare care va fi efectuată în conformitate 
cu articolul 4 menționat mai sus - până la data stabilită pentru exercitarea dreptului de 
retragere (cu 60 de zile înainte de termenul anual). 

d) Admiterea noului Asociat în cadrul Mutua este în orice caz supusă unei decizii specifice 
a Consiliului de Administrație. În orice caz, nu vor fi admise cererile de admitere care nu 
dispun de:
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• Autorizație pentru Prelucrarea Datelor, în conformitate cu Regulamentul (UE) 
679/2016; 

• semnătura Asociatului; 

• datele de identificare ale Asociatului și referințele utile pentru a permite 
trimiterea de comunicări. 

Menținerea calificării de Asociat Beneficiar - precum și punerea la dispoziție a Subvențiilor 
și a beneficiilor aferente prevăzute în Convenție - este, în orice caz, subordonată menținerii 
calificării Asociatului Membru de referință. 

Art. 9.7. - Admiterea Asociaților dobândiți 

Pot deveni Asociați dobândiți, Fondurile suplimentare de Sănătate, Societățile de Ajutor 
Reciproc și Casele de Asistență Sanitară, care intenționează să încredințeze către MBA 
livrarea și/sau gestionarea (în totalitate sau în parte) a serviciilor prevăzute de Planurile de 
Asistență Sanitară Suplimentare plătite de către Asociatul dobândit în favoarea Membrilor 
săi în exercitarea activității lor sociale. Statutul de Asociat dobândit este subordonat: 

• încheierii unui Acord specific aprobat de Consiliul de Administrație al MBA, care 
conține indicarea beneficiilor prevăzute, a contribuțiilor suplimentare datorate și a 
oricărei alte prevederi aferente; 

•  plății contribuțiilor suplimentare prevăzute pentru servicii și menționate în Acordul 
semnat între MBA și Acționarul dobândit; 

• eliberării autorizației de prelucrare a datelor cu caracter personal în temeiul 
Regulamentului (UE) 679/2016 de către persoanele înscrise ale Asociatului 
dobândit în favoarea MBA (achiziționarea autorizației va fi în sarcina Asociatului 
Dobândit). 

Art. 9.8. - Admiterea altor categorii de Asociați 

Pentru admiterea categoriilor de Asociați care nu sunt reglementate de prezentul 
Regulament, vă rugăm să consultați Statutul. 

Art. 10 - Serviciile suplimentare prevăzute în cadrul Planurilor Sanitare și 
contribuțiile suplimentare aferente 

Furnizarea de servicii suplimentare în raport cu serviciile de bază garantate de MBA ca 
urmare a plății Contribuției de membru de bază și prevăzute la art. 9.1. este condiționată 
de semnarea unui Plan Sanitar dintre cele puse la dispoziție și aprobate de MBA, precum și 
plata contribuției suplimentare aferente avute în vedere. Aceste servicii suplimentare sunt 
identificate în Planurile Sanitare specifice, care fac parte integrantă din acest Regulament. 
Planul Sanitar/Planurile Sanitare suplimentar/e ales/alese de Asociat și indicarea 
contribuțiilor suplimentare datorate sunt  
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înmânate de către MBA sau de către persoana însărcinată de MBA în momentul depunerii 
cererii de admitere ca Asociat. Toate contribuțiile suplimentare sunt definite și aprobate de 
Consiliul de administrație al MBA și pot face obiectul unei revizuiri anuale în baza 
performanțelor tehnice a MBA și la alegerea sa. 

Art. 11 - Convenții 

Consiliul de Administrație al MBA poate încheia Convenții pentru asocierea colectivă de 
persoane fizice provenite din cadrul firmelor, cooperativelor, societăților mutuale, 
asociațiilor, instituțiilor sau organismelor, prin identificarea modalităților specifice pentru 
aderarea asociaților, Planurilor Sanitare specifice, precum și orice alte dispoziții referitoare 
la aderare și furnizarea de servicii. 

Art. 12 - Data de început și durata înscrierii în registrul asociaților 

Toate cererile de admitere primite de către MBA vor fi evaluate de către CdA și își vor 
produce efectele începând cu ora 24:00 din ziua producerii rezoluției. Consiliul de 
Administrație se va reuni și va delibera statutul de Asociat pentru noile cereri de admitere în 
zilele de 10, 15, 20 și 30 (sau 31) a fiecărei luni. 

MBA va evalua numai acele cereri de aderare primite de MBA în original și care sunt 
completate cu toate datele necesare și pentru care plata taxelor de membru și a 
contribuțiilor (în cazul în care acestea sunt furnizate) a fost finalizată cu succes. Taxele de 
membru și comisionul de membru au valoare anuală începând cu ziua hotărârii Consiliului 
de Administrație care a admis Asociatul (cu excepția situației în care se prevede altfel în 
Regulamentele suplimentare, Convenții, Planuri Sanitare sau hotărâri ale CdA). 

Aderarea Asociatului la Mutua se subînțelege a fi reînnoită tacit în fiecare an, dacă nu este 
trimisă o cerere de anulare în scris către MBA prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire cu cel puțin 60 de zile înainte de data expirării, reglementată de articolul 18 
următor. Orice excepție de la reînnoirea tacită va putea fi reglementată de MBA orin 
Convenții sau prin Rezoluții specifice ale Consiliului de Administrație. 

Art. 13 - Limita de vârstă 

Toți Asociații MBA care sunt la zi cu plata Taxei de Membru și a Contribuției de Membru, 
vor putea beneficia de serviciile și beneficiile enumerate în Planul Sanitar ales fără limită de 
vârstă, cu excepția oricăror alte indicații prevăzute în Regulamentul privind Planul Sanitar 
ales. 

Art. 14 - Data și durata dreptului la serviciile de sănătate și la serviciile 
mutuale prevăzute în Planurile Sanitare suplimentare 

Planurile Sanitare suplimentare alese de Asociat își vor produce efectele începând cu ora 
24.00 din ziua deciziei Consiliului de Administrație. 

De la data producerii efectelor celor menționate mai sus, se presupune, prin urmare, 
cunoașterea completă și conștientă a normelor referitoare la serviciile suplimentare legate  
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de Planul Sanitar. 
suplimentară aleasă, care vor fi întotdeauna la dispoziția Asociatului, atât pe site-ul internet 
al Mutua (zona rezervată), cât și la sediul Società di Mutuo Soccorso. Planurile Sanitare - și 
contribuțiile suplimentare aferente - sunt valabile timp de un an. 

Aderarea la Planurile Sanitare unice va fi reînnoită tacit de la un an la altul, în cazul în care 
nu există nicio cerere scrisă din partea Asociatului, astfel cum este stabilită de articolul 
următor 18.1. Orice excepție de la reînnoirea tacită va fi reglementată de MBA în 
Regulamentele adiționale, în Convenții sau prin rezoluțiile specifice ale MBA. 

Art. 15 - Plata contribuțiilor de membru 

Plata contribuțiilor de membru poate fi efectuată numai prin metodele indicate mai jos sau 
convenite altfel prin rezoluții, Convenții sau Planuri Sanitare suplimentare: 

• plata prin CEC BANCAR NETRANSFERABIL pe numele Società Generale di 
Mutuo Soccorso Basis Assistance; 

• creditarea în contul bancar al Società Generale di Mutuo Soccorso Basis 
Assistance; 

• prin semnarea unei împuterniciri specifice de către Asociat, angajat al unei societăți 
care a semnat un acord specific cu Mutua pentru deducerea contribuțiilor de 
membru la salariu; 

• alte mijloace prevăzute de Mutua, adecvate pentru recunoașterea deducerilor 
fiscale ale contribuției de membru plătite. În cazul întârzierii plății contribuțiilor de 
membru, Mutua nu este obligată să notifice Asociații cu privire la expirarea plății 
contribuțiilor de membru. Eventualele solicitări de plată trimise Asociatului pot fi 
făcute numai în interesul Asociatului și pentru a facilita funcționarea administrativă a 
Mutua. Pentru orice vărsământ al cotei de asociat, prin intermediul unui raport 
interbancar direct (RID) nefinalizat cu succes, MBA își rezervă dreptul de a solicita 
plata sumei de 2,60 €, ce include 1,70 € pentru RID de storno și 0,90 € pentru 
cererea de redebitare. În toate cazurile, vor exista întotdeauna dovezi potrivite 
privind metodele de plată, atât în formularul de cerere de admitere, cât și în 
eventualele Convenții. 

În cazul plății prin fracționare lunară - dacă este prevăzută în mod expres în Cererea de 
Aderare - plata primei tranșe trebuie să aibă ca obiect plata în avans pe trei luni. 

Art. 16 - Comitete consultative 

MBA organizza comitati consultivi territoriali dedicati a tutte le cateMBA organizează 
comitete consultative teritoriale dedicate tuturor categoriilor de Asociați și tuturor auditorilor 
care nu sunt Asociați, precum sesiuni de instruire, implicare și participare în viața 
asociației, precum și de actualizare a activităților și inițiativelor MBA. Este  
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prevăzută, de asemenea, participarea vorbitorilor cu experiență dovedită în sectorul 
mutual. Activitățile desfășurate în comitetele consultative fac obiectul unor rapoarte 
specifice cu indicarea subiecților participanți. 

Art. 17 - Revocarea 

Persoana care semnează cererea de adeziune la MBA își poate exercita dreptul de 
revocare în termen de 10 (zece) zile de la data subscrierii cererii de adeziune, prin 
trimiterea unei scrisori recomandate cu confirmare de primire la Società Generale di Mutuo 
Soccorso Basis Assistance, Via di Santa Cornelia, 9, 00060, Formello (RM). Persoana care 
semnează, prin exercitarea dreptului de revocare până la termenul limită indicat mai sus, 
are dreptul la rambursarea întregii sume subscrise, corespunzătoare contribuției anuale de 
membru, la taxa de membru anuală de bază și la contribuția suplimentară aferentă Planului 
sanitar ales. Pentru operația de rambursare, Società Generale di Mutuo Soccorso Basis 
Assistance va storna din suma datorată costul aferent operațiunii bancare care trebuie 
efectuată, în valoare de 1,50 €. În orice caz, dreptul de revocare mai sus menționat este 
recunoscut Asociatului exclusiv în momentul prezentării primei cereri de aprobare; prin 
urmare, se interzice revocarea în momentul reînnoirii anuale a calificării ca asociat sau a 
Planului Sanitar ales în prealabil. 

Art. 18 - Retragerea din statutul de Asociat 

Asociatul are dreptul de a se retrage din MBA în orice moment, trimițând o scrisoare 
recomandată la sediul social al Società Generale di Mutuo Soccorso Basis Assistance cu 
cel puțin 60 de zile înainte de expirarea statutului de Asociat. 

În cazul în care Asociatul nu a plătit integral contribuțiile suplimentare (în cazul plății 
divizate), acesta este obligat să plătească partea contribuțiilor suplimentare lipsă. În orice 
caz, Asociatul retras nu are dreptul la rambursarea niciunei părți din fondul social, nici a 
unei sume plătite anterior. 

Art. 18.1. - Retragerea din Planul Sanitar suplimentar 

De asemenea, Asociatul are dreptul de a se retrage din orice Plan Sanitar suplimentar 
ales, care va fi exercitat - prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire trimisă la 
sediul Società Generale di Mutuo Soccorso Basis Assistance - cu cel puțin 60 de zile 
înainte de termenul limită stabilit pentru Planul dvs. Sanitar suplimentar, începând cu data 
deciziei Consiliului de Administrație. 

În cazul în care Asociatul nu a plătit integral contribuțiile suplimentare (în cazul plății 
divizate), acesta este obligat să plătească partea contribuțiilor suplimentare lipsă. În orice 
caz, Asociatul retras nu are dreptul la rambursarea niciunei părți din fondul social, nici a 
unei sume plătite anterior. 

Art. 19 - Excluderea dreptului la beneficii 

Dreptul la beneficiile enumerate în Planurile Sanitare suplimentare relevante, cu excepția 
unor derogări explicite și specifice, nu concurează în niciun caz atunci când cererea pentru 
beneficii se  
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datorează unei boli sau unor vătămări, fapte sau evenimente preexistente la data cererii de 
admitere, fie direct legate de Asociat, fie direct legate de persoanele 
îndreptățite/beneficiarii serviciilor menționate la articolul 22 de mai jos. 

Art. 20 - Decesul Asociatului îndreptățit 

În caz de deces al Asociatului îndreptățit, Mutua, care urmărește obiective de interes 
general, va proceda la lichidarea subvențiilor datorate pentru astfel de evenimente 
moștenitorilor legali în măsurile și formele prevăzute de Codul civil, la cererea scrisă a 
acestora. 

În mod alternativ, subvențiile vor fi plătite tuturor beneficiarilor indicați de către Asociatul 
obișnuit în timpul vieții, în conformitate cu prevederile Codului civil în materie de succesiune 
testamentară, în urma solicitării lor scrise. 

Moștenitorii și/sau beneficiarii legitimi cărora trebuie să li se acorde subvențiile vor trebui să 
delege, printr-o procură autentificată de un notar sau altă autoritate competentă, o singură 
persoană dintre aceștia pentru a ridica întreaga sumă acordată. O astfel de plată va avea 
un efect liberatoriu, conform legii, asupra tuturor moștenitorilor și/sau beneficiarilor legitimi. 

Art. 21 - Decesul Asociatului promotor mutual sau coordonator 

În cazul decesului asociatului coordonator sau a asociatului promotor mutual persoană 
fizică, Mutua va acorda eventualele sume acumulate de asociatul direct moștenitorilor 
acestuia și tuturor persoanelor îndreptățite pentru următorii cinci ani. Sumele vor trebui 
solicitate de către moștenitori sau de către persoanele îndreptățite, sub sancțiunea pierderii 
dreptului, în termen de un (1) an de la data la care a avut loc decesul asociatului. 

În plus, Mutua le va recunoaște acestora acordarea unui Plan Sanitar, care este deja 
identificat în Salus A. În caz de netrimitere sau netrimitere în timp util a cererii, MBA va 
reține aceste sume și le va aloca organizațiilor de caritate, la alegerea sa. 

Art. 22. - Membrii familiei Asociatului îndreptățit 

Următorii membri ai unității familiale au dreptul la subvenții și servicii de asistență 
reciprocă: 

a) soțul și coabitantul more uxorio (statutul de more uxorio va trebui să fie dovedit 
printr-o declarație comună pro veritate de more uxorio) și coabitantul de același 
sex al Asociatului, cu condiția ca ei să fie uniți prin legături emoționale reciproce, 
încât să nu existe rudenie pe linie directă până la gradul I, afinitate pe linie directă 
până la gradul al II-lea, adopție, afiliere, tutelă, curatelă sau acordare de sprijin și 
care coabitează permanent și acordă asistență și sprijin material și moral; 

b) copiii cu vârsta de până la 26 de ani și copiii de peste 26 de ani, care coabitează cu 
titularul Subvenției, cu condiția ca aceștia din urmă să fie dependenți din punct de 
vedere fiscal (în acest scop, în momentul aderării va trebui prezentată auto-
certificarea în acest sens)  
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sau să aibă un grad de invaliditate de peste 66% (în acest scop, trebuie să fie 
prezentată certificarea adecvată în momentul aderării). 

Raportul dintre Mutua și persoanele îndreptățite se stinge cu toate efectele odată cu 
decesul Asociatului, cu retragerea acestuia sau cu excluderea sa. Beneficiarii Acționarului 
decedat, care depun cererea de înregistrare la Mutua în termenul maxim de 30 de zile de 
la deces, își păstrează dreptul cu privire la beneficiile preexistente până când ele însele 
acumulează dreptul la beneficiile prevăzute în noua poziție de Asociat, prin plata 
contribuției sale de membru. În cazul în care componentele nucleului familial menționat mai 
sus încetează să mai existe, subvențiile semnate în formula Nucleu vor fi considerate 
automat stipulate în formula Individuală. 

Art. 23 - Pierderea serviciilor medicale ca urmare a arieratelor. Pierderea 
statutului de Asociat 

Asociatului, care se află în întârziere cu plata contribuțiilor de asociat, nu i se atribuie: 

a) prestațiile / rambursările indicate în Subvenții - fără excepție - pentru evenimente 
survenite începând din prima zi a lunii în care a înregistrat datorii; 

b) prestațiile / rambursările indicate în Subvenții - fără excepție - acumulate pentru 
evenimente survenite înainte de prima zi de întârziere și care, solicitate la data respectivă, 
nu au fost încă lichidate de Mutuo Soccorso, până la un cuantum cel mult egal cu valoarea 
contribuțiilor de asociat pentru care Asociatul înregistrează datorii, majorate cu dobânzile 
de întârziere la rata de dobândă curentă legală acumulate din prima zi de întârziere. 

În cazul în care, Asociatul cu drepturi depline se încadrează integral în termenul de 180 de 
zile  - pentru dobândă de capital și pentru dobândă de întârziere - va fi îndreptățit la: 

• beneficii/rambursări determinate de evenimentele care au avut loc după efectul 
retroactiv; 

• beneficiile/rambursările menționate în paragraful anterior, lit. b). 

În orice caz, dacă întârzierea depășește 180 de zile, Asociatul decade ipso jure din 
această calificare, cu efectele corespondente, inclusiv excluderea din calificarea ca Asociat 
și ștergerea sa din Registrul Asociaților. În acest ultim caz, Asociatul decade din dreptul la 
orice subvenție. 

În cazul decesului Asociatului, dacă acest eveniment survine în prima zi de întârziere la 
plata contribuției anticipate din contribuțiile de asociat sau, în orice caz, ulterior, moștenitorii 
nu au dreptul la subvențiile eventual acumulate de Asociat în timpul vieții. 

Art. 24 - Păstrarea facturilor 

Până la data de 31 martie a fiecărui an, Mutua va pune la dispoziție, în zona rezervată din 
cadrul portalului web, pentru fiecare Asociat în parte, o factură fiscală cu toate plățile 
efectuate de aceștia pentru toate contribuțiile de membru și taxele de membru plătite în 
anul precedent. Toate facturile pentru plata contribuțiilor de membru vor trebui să fie 
păstrate  
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de către Asociat pentru a dovedi plățile efectuate în termenul de prescripție de cinci ani. 

Art. 25 - Obligația de notificare a datelor 

Pentru a permite accesul la serviciile de sănătate prevăzute în cadrul Planurilor Sanitare și 
în favoarea Persoanelor îndreptățite, Asociatul trebuie să menționeze în mod obligatoriu, în 
momentul solicitării cererii de admitere, statutul familial și reședința. În cazul modificării 
nucleului familiei și/sau a adresei de rezidență, înregistrarea corectă trebuie făcută în 
termen de 60 de zile de la schimbare, în caz contrar, dreptul la beneficii va înceta. Mutua își 
rezervă dreptul de a putea solicita, în orice circumstanță, prezentarea statutului familial și a 
oricărei alte documentații considerate utilă și/sau necesară pentru alocarea subvențiilor sau 
a serviciilor de asistență reciprocă. 

Art. 26. - Documentația necesară pentru alocarea subvențiilor sanitare (cereri 
de rambursare în formă directă și/sau indirectă și de indemnizație) 

Mutuo Soccorso stabilește, în conformitate cu Statutul societății, Regulamentul de aplicare 
și Planurile Sanitare individuale suplimentare, documentația necesară care trebuie 
prezentată în sprijinul fiecărei cereri de acordare a prestațiilor. 

Asociatul, prin cererea de admitere, ia la cunoștință că Mutua îi poate solicita întreaga 
documentație, chiar înainte de cererea de admitere, pe care o consideră adecvată pentru a 
confirma validitatea cererii de furnizare a prestațiilor/serviciilor solicitate, cu referire în 
special la cele de natură sanitară. O astfel de documentație poate fi solicitată, de 
asemenea, cu ocazia inițiativei Mutuo Soccorso adresată organismelor responsabile de 
emiterea acesteia. 

Lipsa prezentării sau prezentarea incompletă a documentației în termen de 120 de zile de 
la data evenimentului determină imposibilitatea de a proceda la plata rambursării. 

Cererea de acces la prestații trebuie să fie prezentată întotdeauna în conformitate cu 
modul de funcționare indicat în anumite Planuri Sanitare, precum și prin utilizarea 
formularelor speciale puse la dispoziția Asociatului. În special, în cazul în care Planul 
Sanitar activat prevede avantaje specifice pentru furnizarea de prestații efectuate prin 
intermediul accesului la unitățile sanitare contractate, chiar și în formă indirectă (de 
exemplu, reducerea sau eliminarea cotelor de cheltuieli suportate), Asociatul, în cazul 
prestațiilor în formă indirectă efectuate în cadrul Structurilor Sanitare Afiliate, în scopul de a 
obține aplicarea cotelor reduse, va fi necesar, în orice caz, să se califice, în cadrul Unității 
Sanitare, unde vor fi efectuate serviciile, ca și Asociat MBA. În acest scop, în momentul 
furnizării serviciului, Asociatul va trebui să prezinte Unității Sanitare Afiliate sau 
profesionistului, Formularul de acces la rețea pus la dispoziție, care trebuie să fie 
completat în mod corespunzător în totalitate și semnat de către Unitatea 
Sanitară/Profesionist în momentul furnizării serviciului. Formularul de acces la rețea, 
împreună cu Formularul de solicitare a rambursării și documentația medicală necesară 
pentru a susține solicitarea, trebuie trimise la Centrul Sanitar dedicat. Dacă cererea de 
rambursare a cheltuielilor nu este însoțită de Formularul  
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de acces la rețea completat și semnat de Unitatea Sanitară, iar acesta din urmă nu a 
aplicat tarifele preferențiale în favoarea Asociatului, acesta din urmă va fi îndreptățit să 
primească de la MBA rambursarea cheltuielilor efectuate în limitele Tarifelor convenite între 
MBA și Unitatea Sanitară. Cheltuielile mai mari suportate ca urmare a neaplicării Tarifului - 
determinate de neactualizarea acordului de către Asociat - vor fi, prin urmare, în sarcina 
Asociatului. 

Art. 27. - Prelucrarea datelor cu caracter personal (Regulamentul (UE) 
679/2016) 

Prin semnarea cererii de admitere, Asociatul, după ce a luat act de informativa furnizată de 
MBA în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016, își dă consimțământul cu privire la 
prelucrarea și comunicarea datelor cu caracter personal în conformitate cu aceeași 
informativă. 

Art. 28 - Respectarea documentației solicitate 

Atunci când se solicită furnizarea de servicii de sănătate sau de servicii de ajutor reciproc, 
Asociatul trebuie să anexeze la cerere toate documentele necesare și solicitate. Toate 
documentele atașate trebuie să fie actualizate și în conformitate cu cerințele, și toate 
documentele privind orice cheltuieli suportate trebuie să fie prezentate în original sau în 
fotocopie și să fie în regulă din punct de vedere fiscal și în conformitate cu prevederile 
actuale legale. 

MBA poate solicita ca documentația în fotocopie să fie autentificată de către înseși sediile 
Mutuo Soccorso, după ce a citit originalul, sau de către funcționarii publici competenți, 
atunci când este necesar. Documentele care prezintă corecturi și/sau ștersături nu sunt 
permise. În ipoteza prezentării documentelor care conțin corecturi, ștersături sau alte 
artificii, Asociatul își pierde dreptul la subvenția la care se referă aceste documente. 

Art. 29 - Excluderea responsabilității pentru Mutuo Soccorso pentru serviciile 
prestate în cadrul unităților și/sau de către profesioniști afiliați 

MBA trebuie considerată exclusă de orice răspundere, chiar indirectă, cu orice titlu, fără 
excepție, pentru eventualele prejudicii cauzate Asociatului și/sau persoanelor îndreptățite 
ca urmare a serviciilor (în special a serviciilor de sănătate) furnizate în cadrul unităților 
sanitare sau de către profesioniștii afiliați Mutuo Soccorso sau societății responsabile de 
furnizarea de servicii din rețeaua sanitară și servicii pentru gestionarea procedurilor de 
rambursare, atât direct, cât și indirect. 

Art. 30 - Modificări aprobate de Consiliul de administrație 

Consiliul de Administrație al MBA, în vederea protejării intereselor tuturor Asociaților săi, 
are dreptul de a delibera: 

a) Modificări ale Contribuțiilor suplimentare necesare aderării la Planurile Sanitare; 
b) Variații ale taxelor anuale de membru pentru aderarea la MBA;
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c) Modificări legate de serviciile de sănătate identificate în Planurile Sanitare (de exemplu, 
taxe plătite, plafoane etc.); 

d) Modificări aduse prezentului Regulament de aplicare a Statutului; 
e) Modificări ale metodelor de furnizare a prestațiilor și a serviciilor. 
Modificările menționate mai sus vor fi în orice caz aduse la cunoștința Asociaților în cauză 
prin trimiterea unei comunicări specifice la adresa de e-mail indicată la momentul aderării 
pentru primirea comunicărilor de asociere. 

Modificările vor avea următoarea dată de începere: a) modificările menționate la lit. a), b) și 
c) de mai sus, începând cu prima zi a anului următor adeziunii, dacă nu este comunicat 
altfel; b) variațiile menționate la literele d) și e) de mai sus de la data indicată în 
comunicarea primită de la Asociat. 

Art. 31 - Aderarea la mai multe clase de prestații 

Asociatului, admis împreună chiar și la unul sau mai multe servicii suplimentare, care pot 
prevedea mai multe subvenții sau servicii pentru aceeași situație problematică, îi este 
recunoscută o singură subvenție în prevederea care este mai favorabilă din punct de 
vedere economic pentru Asociat însuși. Un astfel de principiu se aplică și în cadrul aceleiași 
subvenții care prevăd rambursarea și/sau indemnizația care decurg din același eveniment: 
se va aplica întotdeauna principiul recunoașterii rambursării și/sau al despăgubirii pentru 
garanția cea mai favorabilă din punct de vedere economic pentru Asociat. 

Art. 32 - Operațiuni de reciprocitate 

Serviciile furnizate de Mutua funcționează în termenii prevăzuți de Regulamentul unic 
Adițional ales și semnat de Asociat. Prin urmare, data de începere a subvențiilor, obiectul 
serviciilor și prestațiilor, plafoanele, rambursările, cheltuielile suportate de Asociat, cazurile 
de nefuncționare a prestațiilor și reglementarea rambursărilor legate de bolile preexistente 
la înscriere sunt guvernate de Regulamentul suplimentar ales efectiv de către Asociat. 

Art. 33 - Structura organizatorică a Mutuo Soccorso 

Fac parte din structura organizatorică a MBA chiar și Asociații  incluși în statut și cu 
specificarea sarcinilor specifice aprobate de Consiliul de Administrație a Mutua: 

• Asociații coordonatori; 

• Asociații onorifici coordonatori; 

• Asociații promotori mutuali.
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