Tarragona, 28 de juny de 2016

Comunicat d’MC MUTUAL
Davant dels fets succeïts aquest matí davant del nostre centre assistencial, situat al carrer Alguer
núm. 11, a Tarragona, MC MUTUAL manifesta que:
•

MC MUTUAL és la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social, número 1. Una
associació d’empresaris, amb personalitat jurídica pròpia, autoritzada pel Ministerio de
Empleo y Seguridad Social i sotmesa a la seva vigilància i tutela.

•

Una entitat sense ànim de lucre, les funcions principals de la qual són: l’assistència
sanitària i la cobertura econòmica necessàries com a conseqüència d’accidents de treball
o malalties professionals; la gestió de les prestacions econòmiques que es deriven d’una
incapacitat temporal produïda com a conseqüència d’un accident no laboral o una malaltia
comuna, la tramitació de les prestacions econòmiques per risc durant l’embaràs o la
lactància natural, per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu i per
cessament d’activitat dels treballadors autònoms; i la col·laboració amb la Seguretat
Social, en les activitats de prevenció, recuperació i totes les previstes en la Llei General de
la Seguretat Social.

•

MC MUTUAL tracta a tots els seus pacients amb la màxima dedicació i consideració i
posa a la seva disposició tots els mitjans tècnics i humans que té al seu abast.

•

Degut a la Llei de protecció de dades, MC MUTUAL no pot facilitar cap dada respecte
als casos mèdics que atén. Aquesta informació es facilita, en privat, al pacient sempre
que aquest la sol·licita.

Sobre MC MUTUAL
MC MUTUAL és la Mutua Col·laboradora amb la Seguretat Social que compta amb més
experiència d’Espanya. Els seus orígens es remunten a 1901, quan va ser la primera entitat a
operar en el sector. Per això és la mútua número 1. Compta amb un equip humà format per més
de 1.800 persones i protegeix a més d’1,2 milions de treballadors i treballadores mutualistes. A
més, està absolutament compromesa amb la prevenció de riscos laborals, per la seva contribució
a la reducció de la sinistralitat laboral.
Per a més informació i/o sol·licitud d’entrevistes:
Laia Casas
MC MUTUAL
Imatge i Comunicació
93 405 12 44
666 47 85 82
lcasas@mc-mutual.com
www.mc-mutual.com
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