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Despeses de
desplaçamentContingència
Professional

Si heu patit un accident laboral o
una malaltia professional, teniu dret
a rebre la compensació de les despeses de desplaçament derivades
de l’assistència sanitària.

Mitjans de transport
Els mitjans de transport a utilitzar es
determinen en funció de la necessitat que decideix el metge encarregat del vostre procés assistencial o el
responsable de l’oficina:

 Mitjans ordinaris: Quan es tracta
de transport col·lectiu: autobús,
metro, tren, autocar, tramvia, etc.
El reintegrament d’aquestes despeses no necessita autorització
mèdica.

 Mitjans especials: Són el taxi, el vehicle particular i el transport sanitari
(tant ambulància com transport
sanitari col·lectiu). És necessària
l’autorització del metge o del responsable de l’oficina:

• Taxi. És necessari el resguard del trajecte en què ha
d’aparèixer: l’origen i destí;
l’import i les dades fiscals.

• Vehicle particular. Ens encarregarem de calcular la compensació econòmica corresponent.

• Ambulància i/o transport sanitari col·lectiu. La seva utilització estarà condicionada al
vostre estat de salut. Si milloreu
es podrà substituir per un transport ordinari i/o taxi, sempre a
criteri del metge.

Com cobrar les despeses?
Per poder abonar-vos les despeses
de desplaçament és necessari que
feu la sol·licitud corresponent a través de l’apartat “Tràmits i gestions /
eDocum” de la pàgina web d’ MC
MUTUAL:

 En el cas de transport ordinari
o taxi: heu de conservar els resguards i adjuntar-los a la sol·licitud
de pagament.

 Si es tracta d’ambulància o transport sanitari col·lectiu, ens encarregarem de la gestió.

 En el cas de vehicle particular:
és el nostre personal qui calcula
la compensació econòmica corresponent. Si el cost del quilometratge és superior al del transport
col·lectiu, només us abonarem
fins a l’import del cost del transport
col·lectiu.

Les despeses de desplaçament
s’abonen de manera setmanal o
quan es produeix l’alta mèdica.

Lliurament de documentació
i consultes
La documentació per a sol·licitar
les despesses de desplaçament pot
ser presentada de forma online,
accedint a la pàgina principal de la
web d’MC MUTUAL (www.mc-mutual.
com), a l’apartat de “Tràmits i gestions
/ eDocum”. Un cop accediu, escolliu
com a assumpte “Reintegrament de
despesses accidentat” i com a motiu
“Desplaçaments”. 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 a la
vostra disposició 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 pàgina web d’MC
MUTUAL.

