COM LES PUC SOL·LICITAR?
Per a gestionar els ajuts de prestacions complementàries, et
recomanem que contactis amb el nostre equip de treball social
mitjançant el formulari de contacte del nostre web. O bé a la teva
oficina d'MC MUTUAL més propera: pots consultar la seva ubicació
a https://www.mc-mutual.com/ca/red_de_centros.

COM ES CONCEDEIXEN?
A MC MUTUAL, la Comissió de Prestacions Especials és l'encarregada d'estudiar i aprovar o denegar les sol·licituds rebudes. En el cas
d'aprovació, la cobertura pot ser total o parcial.

Prestacions
complementàries

24 hores d'atenció
www.mc-mutual.com

SE-058-CA

900 300 144

AMB LA SALUT LABORAL,

AMB LES PERSONES,

AMB TU

QUÈ SÓN?

treballador en un centre hospitalari.

Les prestacions complementàries
són
ajuts
econòmics
que
concedeix
la
Comissió
de
Prestacions
Especials
d'MC
MUTUAL, i són de caràcter
potestatiu. Hi pots tenir accés si ets
treballador o drethavent i, com
a conseqüència d'un accident
laboral o una malaltia professional,
et trobes en una situació concreta
de necessitat i compleixes amb els
requisits establerts legalment.

QUIN TIPUS D'AJUT OFERIM?

nics no reglats.
› Ajut per a tractaments mèdics

o teràpies no reglats.
 Reorientació

professional

I

adaptació del lloc de treball:
› Reorientació

professional i
adaptació del lloc de treball.

› Cursos per a la formació pro-

fessional i inserció sociolaboral.
 Adaptació del local on el treba-

El treballador o la treballadora només pot sol·licitar una única prestació per accident laboral o malaltia professional, i a més únicament
pot ser per una tipologia de prestació complementària, segons la
classificació següent:
 Ajuts per a la rehabilitació i la

llador autònom desenvolupa la
seva activitat:
› Ajut

per a l'eliminació de
barreres
en
l'habitatge
habitual.

› Ajut per a l'adquisició d'un ha-

bitatge habitual adaptat.

› Ajut per a pagar l'ingrés en

sociosanitari

 Altres prestacions:

› Suport domiciliari per al desen-

o

volupament de les activitats
bàsiques de la vida diària.

› Ajut per a costejar les despe-

› Ajut per a l'accés a les noves

ses vinculades a l'ingrés d'un

tecnologies de la informació i
la comunicació.

la
cobertura
de
contingències
professionals
amb MC MUTUAL.

 Tenir

› Complement a l'auxili per de-

funció.
› Ajut per a la formació en la

cura de persones en situació
de gran invalidesa.
› Ajut per al manteniment de la

possessió o el gaudi de l'habitatge habitual.

› Ajut per a l'adaptació del ve-

hicle.

recuperació:
un centre
residencial.

› Ajut per a pròtesis i ajuts tèc-

QUI HI POT TENIR ACCÉS?
Les prestacions complementàries
estan adreçades als treballadors
i els seus drethavents. Pots sol·licitar-les sempre que compleixis amb
els requisits següents:

 Haver patit un accident de tre-

ball o una malaltia professional.
 Trobar-te en un estat o una situa-

ció concreta de necessitat.
 Complir amb els requisits esta-

blerts legalment: es tenen en
compte els ingressos econòmics
bruts del treballador o la treballadora i la seva unitat de convivència; els ingressos es mesuren
a partir d'uns trams de renda establerts, excepte per a l'ajut del
complement d'auxili per defunció.

P R E S TA C I O N S C O M P L E M E N TÀ R I E S

