Incapacitat

permanent

parcial,

lesió residual que inhabilita per a
l’exercici de la professió habitual en
més d’un 33%, però que permet fer-ne
les tasques fonamentals. S’indemnitza
amb una quantitat única, equivalent
a 24 mensualitats del salari que es
va calcular durant la incapacitat
temporal.

Incapacitat permanent total, el
grau de lesions impossibilita per a la
professió habitual, però se’n poden fer
altres.
El treballador afectat té dret a percebre
una pensió vitalícia equivalent al
55% del seu salari anual. Si té més de
55 anys, i no duu a terme cap treball
remunerat, la pensió és d’un 75%.

Incapacitat permanent absoluta,
el treballador queda impossibilitat per
a la realització de qualsevol treball
remunerat. Rebrà una pensió vitalícia
del 100% del seu salari anual.

Gran Invalidesa, el treballador, a
més de quedar impossibilitat per al seu
treball habitual, necessita una altra
persona per a la realització dels actes

més essencials de la vida quotidiana.
Rebrà una pensió equivalent a la
d’incapacitat permanent més un
complement consistent en el 45% de
la base de cotització mínima, més el
30% de l’última base de cotització del
treballador (amb un import mínim del
45% de la pensió).
En els dos primers casos MC MUTUAL us
abonarà directament la indemnització.
Per als casos d’incapacitat permanent
total, absoluta i gran invalidesa, l’Institut
Nacional de la Seguretat Social us
pagarà una pensió vitalícia amb
càrrec a la mútua.

Prestacions de viduïtat i orfandat
En cas de defunció del treballador,
el cònjuge, els fills i, si escau, els pares
dependents del difunt, poden tenir
dret a diverses prestacions (pensió
de
viduïtat,
pensió
d’orfandat,
indemnització especial per al pare o
la mare que visqui amb el difunt, auxili
per defunció). Del seu detall i els seus
requisits us podreu informar en la vostra
oficina de referència.
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deixin actuar com a resultat d’alguna informació continguda en aquest fullet.

Accident de
treball i malaltia
professional

Accidents de treball i malalties
professionals
Què son?

 Accident de treball:

accident
sofert per un treballador en el
desenvolupament de la seva
jornada laboral o en el trajecte
entre el seu domicili habitual i el seu
lloc de treball.

 Malaltia

professional:

malaltia
contreta per un treballador, com a
conseqüència de la seva tasca diària
com a assalariat d’una empresa.
Per tal que sigui considerada una
malaltia professional, la malaltia ha
d’estar inclosa en una llista que han
establert les autoritats competents.

Assistència sanitària

peses, haureu de mostrar el carnet

El nostre equip de professionals sanitaris
us informaran, en qualsevol moment,
de l’evolució del vostre procés i dels
passos necessaris perquè recupereu la
salut com més aviat millor. Així mateix,
posem a la vostra disposició:

amb el justificant corresponent de

 Proves mèdiques addicionals,
que es faran en el mateix centre de
la mútua o en un altre centre que us
indicarem.

 Medicació/ rehabilitació/ cures:
us proporcionarem els medicaments
receptats pels nostres metges, us farem les cures que necessiteu i us facilitarem les sessions de rehabilitació
que pugueu necessitar.

 Clíniques MC MUTUAL: especialQuè us ofereix MC MUTUAL?
A MC MUTUAL estem especialitzats a
cuidar la salut laboral de les persones.
Per això, si patiu un accident de treball o
una malaltia professional, us prestarem
l’assistència sanitària que necessiteu
per a facilitar la vostra recuperació i
ràpida reincorporació a la feina. Us
atendrem des de la urgència mèdica
fins a la rehabilitació, en els casos que
calgui.
I, si la vostra malaltia us incapacita,
temporalment o permanentment, per
fer la vostra feina, també ens farem
càrrec de la prestació econòmica
corresponent.

ment dotades per al tractament de
l’accident de treball i de la malaltia
professional.

 Carnet d’assistència facultativa:
és un document que us proporcionarem en la vostra primera visita, en
què anotarem les dades del centre
assistencial assignat, les visites mèdiques i les sessions de rehabilitació
programades. Recordeu de portar
aquest document i de mostrar-lo
en totes les vostres visites a MC MUTUAL.

 Abonament de les despeses de
desplaçament: ocasionades amb
motiu de la visita mèdica o sessió de
rehabilitació, sempre que el trajecte s’hagi fet en transport públic. Per
tal que us abonem aquestes des-

d’assistència facultativa, juntament
pagament del transport i, en el cas
que el desplaçament sigui en taxi,
la prescripció del metge.
Perquè

us

pugueu

recuperar

completament i en el menor temps
possible és fonamental que seguiu el
tractament prescrit pel nostre equip
mèdic i que acudiu a totes les visites
que tingueu programades.
Si, per alguna urgència o indisposició,
no us podeu presentar a una cita amb
la mútua, haureu de contactar amb el
centre MC MUTUAL que us hagi estat
assignat i presentar el justificant oportú.

Recordeu que, si no ho feu, podríeu
perdre el dret a la prestació
econòmica percebuda.

Protecció econòmica
En cas que us correspongui una prestació econòmica per incapacitat, el nostre personal administratiu us informarà
dels tràmits que cal seguir per sol·licitar-la i cobrar-la.

Incapacitat Temporal
Cobrareu de MC MUTUAL una
indemnització diària, corresponent
al 75% de la base de cotització del
mes anterior a l’accident de treball
o malaltia professional des del primer
dia de la baixa mèdica. La prestació
durarà tot el període d’incapacitat, fins
a un màxim de 12 mesos, prorrogable a
6 mesos més. Cobrareu directament de
la vostra empresa.
Si durant el període de baixa temporal
sou baixa en l’empresa, la mútua us
abonarà directament la prestació que
us correspongui.

Incapacitat Permanent
Lesions permanents no invalidants,
són les seqüeles que comporten
un minvament o alteració de la
integritat física, però que no influeixen
significativament en la capacitat de
treball habitual. S’indemnitzen amb
una quantitat (que cobrareu una sola
vegada), recollida en el barem que
estableix l’article 201 de la Llei General
de la Seguretat Social.

