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¿QuÈ sÓn?
Les prestacions especials són ajudes econòmiques
dirigides als treballadors protegits i als seus familiars
que, com a conseqüència d’un accident de treball o
malaltia professional, es troben en una situació de
necessitat.

QUIN TIPUS D’AJUDA OFERIM?

>>
>>
>>
>>

Eliminació de barreres arquitectòniques a
l’habitatge.
Adaptació de vehicles.
Ajudes tècniques especials (llit hospitalari,
matalàs antiescares, grua, cadira bany, etc.)
Ajuda per a pròtesis especials (esportives,
aquàtiques...)

>>
>>
>>
>>
>>

Ajuda a domicili (cura personal, tasques de la
llar, acompanyament, atenció de fills menors,
etc.).
Ajudes familiars (contribució en les despeses de
lloguer/hipoteca, despeses extraordinàries per
malaltia, llar d’infants/estudis fills, etc.).
Ajudes per a formació i reinserció laboral.
Ajudes vidus/vídues i orfes, per a despeses
extraordinàries derivades de la mort del
treballador...
Altres.

Qui hi pot accedir?

Com sol·licitar-les?

Les prestacions especials estan dirigides als
treballadors de les empreses associades a MC
MUTUAL, als treballadors autònoms adherits i als seus
familiars. Poden sol·licitar-se en qualsevol moment,
sempre que es compleixin els requisits següents:

Per sol·licitar la concessió d’una prestació especial, el
treballador o els seus familiars han de:

>>

Que aquesta situació es derivi d’un accident
de treball o malaltia professional sofert pel
treballador.

>>

Posar-se en contacte amb nosaltres a través
del nostre web www.mc-mutual.com/solicitud
informació.
Adreçar-se al seu centre de referència d’MC
MUTUAL.
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>>

Trobar-se en un estat i/o situació concreta de
necessitat.

>>

Prestacions Especials

Com es concedeixen?
Les ajudes són concedides per la Comissió de
Prestacions Especials d’MC MUTUAL, que està
formada per quatre representants dels treballadors
contractats per les empreses associades i quatre
representants de les empreses mutualistes.
La Comissió es reuneix quatre vegades l’any per
estudiar les sol·licituds rebudes. Una vegada acceptada
la petició, la Comissió de Prestacions Especials en
determina la quantia en funció de la sol·licitud
formulada, de l’estat de necessitat del treballador i
de la disponibilitat de pressupost. L’ajuda pot cobrir
totalment o parcialment la prestació sol·licitada.
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