Per exemple: Pagament IT-CC. Període:
17032014-07042014
Enviarem, a principi d’any, un certificat
per a la declaració de la renda amb el
que va percebre l’any anterior.

Quina documentació cal?
Per tal que puguem fer efectiu el
pagament de la prestació, s’haurà de
presentar el document de sol·licitud de
pagament directe. Aquest, juntament
amb la majoria de la documentació
que sol·licitem estan disponibles a la
nostra pàgina web a l’apartat: Tràmits
i gestions/ Prestacions econòmiques Compte aliè.
Un cop presentada la sol·licitud de
pagament directe, en cas que no
s’hagi presentat tota la documentació,
es demanarà la que falta, i es disposarà
d’un termini màxim de 10 dies per
facilitar-la. Passat aquest termini, la
llei ens obliga a donar la sol·licitud per
desestimada i s’haurà de presentar
una altra de nova.
És molt important comunicar a la mútua
qualsevol variació que es produeixi en

les dades aportades durant el procés
(número de telèfon, adreça, etc.).

Lliurament de
documentació i consultes
La documentació per a sol·licitar
aquesta prestació es pot presentar
de forma online a través d’ eDocum,
accedint a la pàgina principal
de la web d’MC MUTUAL (www.
mc-mutual.com), a l’apartat de
“Tràmits i gestions”. Allà s’indiquen els
documents mínims obligatoris que
s’han d’aportar, així com la possibilitat
d’afegir documentació addicional.
Una vegada finalitzat el procés, es
notifica el número de referència de
tràmit, a través d’un missatge, i s’envia
un correu electrònic com a justificant
de recepció, en el cas que la mútua
tingui l’autorització corresponent de
l’usuari per a enviar-li.
Per a qualsevol dubte estem disponibles
a través del formulari de contacte
online, o bé al centre de referència
de la mútua. Tant el formulari com tota
la informació de la nostra xarxa de
centres es pot consultar a la web d’MC
MUTUAL.
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d’alguna informació continguda en aquest fullet.

Pagament Directe
per a Treballadors
per compte aliè
en situació
d’incapacitat
temporal

Si s’està en situació d’incapacitat
temporal, es té dret a sol·licitar el
pagament directe de la prestació
en els casos següents:

 Per haver-se quedat a l’atur.
 Per haver passat a situació de
pròrroga d’incapacitat temporal
(després de 365 dies), arran de
resolució de l’Institut Nacional de
la Seguretat Social.

 Si l’empresa no paga la prestació
d’incapacitat temporal.

 Per recaiguda estant en situació
d’atur, si es compleixen els requisits.

 En el cas de ser un treballador
exclòs del pagament delegat
(Representants de Comerç, Artistes,
Professionals
Taurins,
Agraris,
Empleats de la llar i treballadors
dels grups II i III del Règim Especial
del Mar).

 Per suspensió del contracte en cas
de treballadors fixos discontinus.

 Per estar en un expedient de
regulació d’ocupació.

Requisits per accedir a la
prestació
Els requisits per accedir a la prestació
d’incapacitat temporal són els següents:

 Estar en baixa mèdica.
 Estar afiliat i en alta (o en situació
assimilada a l’alta) en la data de
l’accident o la malaltia, causants
de la incapacitat temporal.

 Que

la
empresa
tingui
la
contingència assegurada amb MC
MUTUAL.

 En cas de malaltia comuna,
tenir cobert un període de
cotització de 180 dies dins els 5
anys immediatament anteriors
a la causa de la baixa. I en els
contractes a temps parcial,
acreditar els períodes de cotització
necessaris per tenir dret a la
prestació, establerts per la llei.

Quant es cobra?
La prestació econòmica per incapacitat temporal és un subsidi, la quantitat
del qual és el resultat d’aplicar sobre la
base reguladora diària els percentatges que es descriuen a continuació.

 En cas d’accident de treball o
malaltia professional, l’empresa
pagarà
el
salari
íntegre
corresponent al dia de baixa. Des
de l’endemà de la baixa mèdica,
la quantitat que s’abonarà des
d’MC MUTUAL serà el 75% de la
base reguladora.

 En cas de malaltia comuna o
d’accident no laboral, l’empresa
abonarà la prestació des del 4t
fins al 15è dia de la baixa, ambdós
inclusivament. La mútua pagarà
la prestació a partir del 16è dia
de baixa a la feina. La quantitat
que s’abonarà per part d’MC
MUTUAL serà el 60% de la base
reguladora des del dia 16è fins al
20è inclusivament; i el 75% de la
base reguladora, a partir del dia 21
en endavant.

 Si durant la incapacitat temporal
derivada
de
contingències
comunes passa a la situació d’atur,
MC MUTUAL continuarà abonant la
prestació per incapacitat temporal
en quantia igual a la prestació
d’atur fins que es finalitzi la situació
d’incapacitat temporal (70% de
la base reguladora durant els 180
primers dies i 50% a partir del dia
181).
Si la baixa mèdica és derivada
de contingències professionals,
continuarem abonant el 75% de la
base reguladora.

Com es cobra?
Un
cop
comprovada
tota
la
documentació i si es compleixen

els requisits, MC MUTUAL pagarà la
prestació, mitjançant transferència
bancària al compte corrent indicada
a la sol·licitud i del qual s’ha de ser
titular.
A partir d’aquí, es cobrarà la prestació
entre els dies 7 i 10 de cada mes, per
períodes vençuts.
El concepte de la transferència que
apareixerà en el compte bancari
de la persona beneficiària serà la
contingència per la qual es paga i les

