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FACILITEM
RECURSOS
ALS NOSTRES
ASSESSORS PER
AGILITZAR EL SEU
TREBALL DIARI
AMB LA SALUT LABORAL,

AMB LES PERSONES

AMB TU
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… AMB ELS NOSTRES COL·LABORADORS

QUI SOM?

SOM LA MÚTUA
COL·LABORADORA AMB
LA SEGURETAT SOCIAL,
NÚMERO 1

AMB ELS NOSTRES COL·LABORADORS

•

Portem més

de

100

anys al servei dels

•

treballadors i tenim cura de la seva salut.

•

diferents col·lectius als quals prestem servei.

•

Facilitem el

restabliment

dels

treballadors

nosaltres perquè els oferim un tracte personal i

lesionats i la seva ràpida reincorporació al lloc

directe i serveis de valor afegit adaptats a les

de treball.

seves necessitats.

•

A MC MUTUAL hi treballa un equip humà
altament qualificat i preparat per atendre els

MC MUTUAL està orientada a l'assessor laboral.
Gairebé 20.000 assessors laborals confien en
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Som a prop: disposem de 110 centres d'atenció
sanitària, dues clíniques pròpies i centres
intermutuals de referència. A més, hem arribat
a acords de col·laboració amb altres mútues
del sector.

*

més d'1,2 milions de
treballadors protegits
més de 161.000
empreses confien en
nosaltres
el 80% de les nostres
empreses mutualistes
estan gestionades per
persones com vostè
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… AMB ELS NOSTRES COL·LABORADORS

PER QUÈ
COL·LABORAR AMB
MC MUTUAL?

AMB ELS NOSTRES COL·LABORADORS

PERQUÈ LI OFERIM UNA
GESTIÓ PERSONALITZADA
Tindrà a la seva disposició un únic interlocutor que
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PER LA COMODITAT I
RAPIDESA EN FER LES SEVES
GESTIONS:

el guiarà i resoldrà els seus dubtes en tots aquells

El seu propi apartat en la zona privada del nostre

tràmits que hagi de fer amb nosaltres. L'informarà

web corporatiu, on podrà fer les seves gestions

sobre les línies d'actuació davant d'accidents de

amb MC MUTUAL:

treball, de la gestió que fem de les prestacions i de
com resoldre les incidències que puguin derivar-se

•

Informació detallada sobre les seves empreses
a través de l'aplicació de “La meva Cartera”.

dels clients de la seva cartera.

•

Consulta i modificació de les seves dades
personals.

•
Doni's d'alta a la zona
privada de
www.mc-mutual.com
i gaudeixi de tots els
avantatges que li oferim

Facilitat en l'emplenament de comunicats
d'accidents de treball amb baixa i sense baixa.

•

Consulta del càlcul teòric del pagament
delegat amb anterioritat a la realització de les
assegurances socials.

•

Suport i assessorament integral en tot el que té
relació amb el Cret@. Amb una bústia de correu
perquè pugui adreçar-nos les seves consultes:
consultadeducciones@mc-mutual.com

6
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PERQUÈ LI DONEM ACCÉS
A SERVEIS DE VALOR
AFEGIT QUE PODRÀ OFERIR
ALS SEUS CLIENTS:

•

Baixada d'impresos oficials, des del nostre
web, per a la realització de tràmits i gestions o
sol·licitud de prestacions.

•

Facilitem farmacioles de primers auxilis a les
empreses i una dotació de material de farmàcia.
A més, si vol, podrà efectuar en línia la sol·licitud

•

que li permetrà consultar en temps real els
expedients oberts a treballadors amb motiu d'un

•

de farmacioles per a les seves empreses.

Realització de consultes de contingències,

•

Una app mòbil a través de la qual podrà accedir
a la consulta del BOE, de convenis col·lectius

accident de treball, una malaltia professional o

segons el seu sector i àmbit, informació sobre

una contingència comuna.

les bases i tipus de cotització, la geolocalització

Emissió d' informes de sinistralitat per a una

dels nostres centres, etc.

empresa concreta amb comparació amb
índexs sectorials.

*
Portal adreçat exclusivament
al treballador autònom:
autonomos.mc-mutual.com

AMB ELS NOSTRES COL·LABORADORS

•

Edició de fullets informatius sobre temes laborals,
personalitzables amb el seu logotip: circulars

Guanyi rapidesa en la seva gestió
diària amb les funcionalitats que
posem a la seva disposició en
prevenció de riscos laborals:

personalitzables.

•

Calculador de les quotes per als treballadors
autònoms, amb la possibilitat de lliurar un
informe.

•

Calendaris laborals personalitzats per als seus
clients.

•
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Realització de consultes de prevenció, per a
vostè o per als seus clients, en temes relacionats
amb

la

prevenció

de

riscos

que

seran

•

Tindrà accés a informació sobre prevenció de
riscos laborals:

––

Cartells, fullets i manuals que podem
personalitzar amb el seu logotip o el del seu

contestades en menys de 72 h.

client.

––

Aplicacions web com l'Escola d'Esquena,
en forma davant de l'ordinador etc.

––

Publicació

MC

Salud

prevenció de riscos.

Laboral

sobre
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PERQUÈ LI OFERIM
FORMACIÓ:
•

A través del nostre Campus MC en Gestió, po-

•

webinaris, per mantenir-se sempre al dia.

drà accedir de forma còmoda i senzilla a formació de qualitat en matèria de tramitació amb la
Mútua i a altres cursos sobre novetats rellevants
sorgides en matèria de Seguretat Social.

•

També posem a la seva disposició el nostre
Campus MC en Prevenció de Riscos Laborals
que li permetrà accedir a un ampli ventall de
cursos en matèria de prevenció.

Assistència a seminaris, jornades informatives i

•

Si cal, formarem el seu equip en les eines i aplicacions que posem a la seva disposició per a
les gestions habituals.

AMB ELS NOSTRES COL·LABORADORS
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PERQUÈ EL MANTENIM
CONSTANTMENT
INFORMAT:
•

Pot donar-se d'alta del nostre Butlletí normatiu

Posarem a la seva disposició les publicacions so-

i rebrà cada dia a la seva adreça electrònica

bre Novetats legislatives, elaborades pels serveis

les novetats en normativa i legislació referents

jurídics d’MC MUTUAL amb les principals nove-

al nostre sector d'actuació. A més, es com-

tats i modificacions en legislació de dret labo-

plementa amb notícies del sector, comentaris

ral i seguretat social. Es poden editar en paper i

jurídics i promoció de productes i serveis de la

incorporar-hi el logotip del seu despatx.

Mútua.

•

•

•

Podrà consultar el Promptuari MC MUTUAL sobre

Accés a l'apartat Relacions Laborals de la nos-

normativa relacionada amb el Dret del Treball i

tra zona privada del web, que li permetrà con-

la Seguretat Social.

sultar legislació laboral, de la Seguretat Social,
civil, mercantil, fiscal, tributària, processal i penal.

•

Un servei de consultes jurídiques online a través del qual podrà sol·licitar-nos informació o
fer consultes sobre temes relacionats amb les
mútues col·laboradores amb la Seguretat Social. En menys de 72 hores li donarem resposta.

*

tota l'actualitat
legislativa al seu abast
en un sol clic
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PERQUÈ CUIDEM ELS SEUS
CLIENTS:
•

Tenim cura de la salut laboral dels treballadors
de les seves empreses, de forma responsable.

•

Oferim

un

tractament

integral

de

Ens poden trucar en cas d'urgència mèdica per
accident de treball o malaltia professional, tant
a Espanya com des de l'estranger, a través del
+34 93 508 01 38.

•

a disposició dels treballadors de les nostres em-

les

preses mutualistes, per ajudar-los a recuperar la

contingències professionals, des de la urgència

seva salut i facilitar-los la reincorporació a la

mèdica fins al procés de rehabilitació.

•

Tots

els

nostres

centres

d'atenció

feina el més aviat possible, avançant proves
estan

digitalitzats per facilitar les interconsultes i
disposem d'un traumatòleg de referència per a

mèdiques si cal.

•

patit un accident laboral o malaltia professional

Facilitem farmacioles de primers auxilis a
les empreses i una dotació de material de
farmàcia.

•

i es trobin en situacions concretes de necessitat.

•

Els nostres treballadors socials en plantilla
atenen a treballadors lesionats que ho precisen,

Atenem els nostres mutualistes de manera
immediata les 24 hores del dia, cada dia de
l'any, al telèfon 900

Oferim prestacions especials de caràcter
econòmic per a aquells treballadors que hagin

cadascun d'ells.

•

Posem tots els nostres mitjans humans i tècnics

300 144.

després de patir un accident.

•

Proporcionem assessorament en la tramitació
de prestacions per cessament d'activitat de
treballadors autònoms, atenció de menors
afectats per malaltia greu, risc durant l'embaràs
i la lactància natural etc.

AMB ELS NOSTRES COL·LABORADORS

..

•
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A PROP DE LES SEVES EMPRESES
.. A PROP DE VOSTÈ

Ajudem a millorar la gestió de la prevenció de

•

El nostre innovador model de gestió de

riscos a les empreses, fomentant una autèntica

l'absentisme ens permet aportar valor tant

cultura preventiva:

a l'empresa com al treballador cuidant al

––

Plans específics per a reduir la sinistralitat.

màxim la seva salut laboral, per a una ràpida

––

Assessorament i acompanyament en la
sol·licitud i tramitació del Bonus. A més, li
oferim informació sobre el compliment dels
índexs de les empreses de la seva cartera.

––

Campanyes
saludables,

de

promoció

prevenció

de

d'hàbits
l'estrès

i

abandonament del tabac.

––
––

recuperació i una reincorporació laboral en les
millors condicions.

•

Hem creat un portal adreçat exclusivament al
treballador autònom, amb tota la informació
que pot ser-li útil i que afecta la seva relació
amb

la

Mútua:

autonomos.mc-mutual.

com. A través d'aquest portal tenen accés a
informació sobre els seus drets i deures com a

Seminaris tècnics i cursos de formació en

autònom, sobre com poden donar-se d'alta, les

matèries preventives.

prestacions a què tenen dret, què poden fer si

Audiovisuals, fulletons i cartells que podrà
personalitzar amb el seu logotip o el del seu
client, disponibles en diversos idiomes.

es queden a l'atur i fins i tot com gestionar els
riscos laborals en funció de si són treballadors
autònoms empresaris o no.

MC
MUTUAL
AMB LA

SALUT

LABORAL,

AMB LES

PERSONES

AMB TU

www.mc-mutual.com

