es pot donar per diversos motius:

 Alta per cura o millora compatible
amb
l’activitat
treballador.

laboral

del

 Alta per esgotament del termini.
 Alta per proposta d’invalidesa.
 Alta per Inspecció Mèdica.
 Per incompareixença.
 Jubilació.
 Mort.
Cal recordar que...

dica que hagi estès el metge del
sistema públic de salut.

 L’empresa està obligada a enviar a
MC MUTUAL el comunicat de baixa
en el termini màxim de 3 dies a partir de la data de recepció. En el comunicat, l’empresa ha d’emplenar
les dades d’afiliació i econòmiques
que s’hi sol·liciten.

 Els serveis públics de salut han d’enviar a MC MUTUAL el comunicat de
baixa (cal indicar-hi algunes dades,
com la data de la propera visita),
els comunicats de confirmació i el
comunicat d’alta.

 S’han

d’actualitzar les dades
personals a l’empresa, als serveis
públics de salut i a la Mútua.

 En el termini màxim de 3 dies s’ha
de lliurar a l’empresa la baixa mè-

AVIS LEGAL. Aquesta té una finalitat merament informativa i divulgativa. No s’acceptran
responsabilitats per les pèrdues ocasionades a les persones físiques o jurídiques que actuïn o
deixin actuar com a resultat d’alguna informació continguda en aquest fullet.

900 300 144
www.mc-mutual.com

AMB LA SALUT LABORAL,

AMB LES PERSONES

AMB TU

FL-003-C

24 horas d’atenció

Malaltia comuna o
accident no laboral
per compte d’altri

Què és la
comuna?

contingència

Qualsevol malaltia o accident que no es
consideri provocat per causes laborals.

l’enviament de la proposta.

Dies de baixa

seus serveis, és obligatori comparèixer a
la visita programada. En cas d’urgència
indisposició,

o

presentar-se

estar
al

incapacitat

Què ofereix MC MUTUAL?

per

Quan l’empresa té contractat el servei
de contingències comunes amb
MC MUTUAL, la Mútua fa visites de
seguiment de la situació d’incapacitat
temporal i s’encarrega de la prestació
econòmica corresponent, a partir del
16è dia de la baixa.

comunicar-ho i presentar el justificant

Els serveis mèdics d’MC MUTUAL podran
accedir als informes mèdics, les proves
i els diagnòstics relatius a la situació
d’incapacitat temporal per poder
valorar la situació del treballador. A
més, MC MUTUAL podrà proposar l’alta
mèdica a la Inspecció Mèdica, al Servei
Públic de Salut i a l’Institut Nacional
de la Seguretat Social, si no presenta
una limitació funcional per exercir la
feina o perquè es prevegi que la seva
situació correspon a una incapacitat
permanent. La Mútua li comunicarà

Repercussió del cost

Dies 1 a 3

------

Treballador

Dies 4 a 15

60 % base reg. treballador

Empresa

Dies 16 a 20

60 % base reg. treballador

Mútua

Del dia 21 fins a
final prestació

75 % base reg. treballador

Mútua

Perquè MC MUTUAL pugui prestar els

o

MC MUTUAL fa un seguiment de la
baixa per mitjà de visites sanitàries
o bé trucades telefòniques, amb la
finalitat de valorar l’estat de salut del
treballador. Així mateix, pot realitzar les
proves complementàries necessàries
per valorar la seva capacitat funcional,
facilitar la recuperació i la tornada al
lloc de treball.

Import prestació

centre

d’MC

MUTUAL assignat, s’haurà de trucar per
oportú, en el termini de 10 dies hàbils
des de la data d’incompareixença.
És important tenir en compte que
el fet de no comparèixer a la visita
injustificadament

podria

suposar

l’extinció de la prestació econòmica
per incapacitat temporal.

Prestació econòmica
En cas d’estar incapacitat temporalment per treballar, MC MUTUAL es farà
càrrec de la prestació econòmica de-

En la majoria de casos, la base reguladora
serà la base de cotització del mes anterior
a la baixa mèdica dividida per 30. I es
cobrarà directament de l’empresa.
Si s’acaba la relació laboral amb
l’empresa durant el període d’incapacitat
temporal, MC MUTUAL serà qui pagarà
directament la prestació. En aquest cas,
s’informarà dels tràmits que s’han de dur
a terme per cobrar.

rivada de malaltia o accident comú,

Incapacitat permanent

d’acord amb la taula següent:

En cas d’una incapacitat permanent
derivada d’un accident no laboral
o d’una malaltia comuna, l’Institut
Nacional de la Seguretat Social abonarà
les pensions vitalícies que corresponguin.

Durada de la prestació
La durada màxima de la prestació
econòmica de la incapacitat temporal
és de 12 mesos. Es pot ampliar 6 mesos
més quan es prevegi el guariment en
aquest període.
La finalització de la incapacitat temporal

