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MUTUA BALEAR

PRESTACIONS ESPECIALS CATÀLEG D’AJUDES

PRESTACIONS ESPECIALS DE MUTUA BALEAR

Tipus d’ajuda

AJUDA
FAMILIAR

Contingut de l’ajuda

Import

Ajudes a la família per a accidentats en situació de més de 9 mesos
de baixa mèdica (accident de treball o malaltia professional) per a fills
de fins a 25 anys

400€ / fill

Els treballadors accidentats amb salaris més ajustats i amb càrregues per fill
podran sol·licitar una ajuda en forma de beca escolar.

Ajuda per fill nounat

Ajuda econòmica per al treballador amb incapacitat permanent absoluta o gran
invalidesa derivada d’accident laboral o malaltia professional que tingui un fill
nounat.

Adaptació d’habitatge

Adaptació de l’habitatge, eliminació de barreres arquitectòniques per adaptar-la
a l’estat físic del treballador i a les necessitats del cuidador: ascensors/elevadors, banys, cuines, portes accés habitatges, rampes etc.

HABITATGE

Lloguer o hipoteca habitatge

Despeses de lloguer o amortització de crèdit hipotecari de l’habitatge habitual.

Allotjament per a acompanyants greus hospitalitzats fora de la seva
localitat de residència.

Ayuda para compensación de gastos de vivienda o alojamiento, desplazamiento
y dietas para el acompañante del hospitalizado grave.

Adaptación de vehículos según normativa D.G.T.

VEHICLES

Ajuda per sufragar les despeses d’adaptació del vehicle.

Adquisició vehicle adaptat

Ajuda per sufragar les despeses de l’adquisició d’un vehicle adaptat.

Ajudes tècniques que no poden carregar-se a l’expedient

1.000€ / fill

Fins
15.000€

Fins
5.000€

70€ diaris

Fins
3.000€
Segons
pressupost
acceptat

Ajudes tècniques per facilitar l’autonomia i mobilització del pacient, facilitar tasques del cuidador i l’atenció a domicili de l’accidentat. Com, per exemple; cadira
de rodes, grues, matalàs antiescaras, sabates MBT, scooter, hadbike…

Segons
pressupost
acceptat

assumir-se amb càrrec al sinistre per no estar concertats o no poder ser aplicats pel nostre personal sanitari.

Segons
pressupost
acceptat

AJUDES
TÈCNIQUES PER A
DISCAPACITATS
Tractaments o teràpies no reglades
GREUS
Ajuda per a la realització de tractaments que sol·liciti l’accidentat i que no poden

Renovació/reposició de pròtesi

PRÒTESI

MUTUA BALEAR

Pròtesi que portin els treballadors per limitacions funcionals congènites o per
accident o malaltia professional que sofreixin trencament degut a l’accident de
treball. Pròtesi oftalmológicas, pròtesis dentals, reposició pròtesi dental, pròtesis auditives, reposició d’audiòfons, altres pròtesis no cobertes per la Seguretat
Social.
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Segons
pressupost
acceptat

PRESTACIONS ESPECIALS

PRESTACIONS ESPECIALS CATÀLEG D’AJUDES

AJUDA
FAMILIAR

HABITATGE

Tipus d’ajuda

ULLERES I
LENTILLES
COMPLEMENT

INCAPACITAT
TEMPORAL

VEHICLES

DISCAPACITATS

GREUS

PRÒTESI

ULLERES I
LENTILLAS

INCAPACITAT
TEMPORAL

DEFUNCIÓ

Contingut de l’ajuda

ALTRES
AJUDES

Import

Reposició d’ulleres i lentillas

Ajuda econòmica per abonar trencament d’ulleres com a conseqüència de l’accident de treball.

Ajuda complement a la incapacitat temporal que la seva quantia mensual està per sota del salari mínim interprofessional
Destinada als accidentats econòmicament més desfavorits.

75% de l’import (import

màxim de
200€)

Igualar els
ingressos per
I.T. al 100%
del salari
mínim

Despeses extraordinàries derivades de defunció

Ajudes per a familiars o persones assimilades del treballador mort per accident
laboral o malaltia professional, per sufragar despeses extraordinàries derivades
de defunció.

DEFUNCIÓ

Fill pòstum

Acumulable
amb l’anterior
1.000 €

Beques per a estudis

Des de 1.000€
fins import de
matrícula

Ajuda econòmica per naixement de fill pòstum del mort per accident laboral o
malaltia professional.

Ajudes econòmiques per a fills o germans, en dependència econòmica, del treballador mort.

Teràpia ocupacional per a aprenentatge per discapacitat greu

Segons
pressupost
acceptat

Suport psicològic especialitzat per a familiars directes

Segons
pressupost
acceptat

Ajuda a domicili per discapacitat greu

Segons
pressupost
acceptat

Teràpia destinada a aconseguir una major independència i reinserció possible de
l’individu en tots els seus aspectes: laboral, mental físic i social.

Atenció psicològica de caràcter temporal per psicòlegs seleccionats per la Mutua
Balear.

ALTRES
AJUDES

Per a aquells casos que durant el procés d’incapacitat temporal precisin un suport
temporal com a auxiliar de llar, menjar a domicili, condícia personal, etc.

Costos d’assistència al curs de “CUIDAR I CUIDAR-SE” per a grans dependents.

Ajuda econòmica per als accidentats i els seus cuidadors per assistir al curs “CUIDAR I CUIDAR-SE”

Transports especials

Transport especial en ambulància per a pensionistes que rebin teràpia de manteniment

PRESTACIONS ESPECIALS

3.000€
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Import del
curs

Segons tarifes
vigents

MUTUA BALEAR

PRESTACIONS ESPECIALS CATÁLOGO DE AYUDAS

AJUDES FAMILIARS
PRESTACIONS ESPECIALS MUTUA BALEAR CATÀLEG D’AJUDES

Ajudes a la familia per a accidentats en situació de més de 9 mesos de baixa mèdica
(accidente de treball o enfermetat professional) per a fills fins a 25 anys
Contingut de l’ajuda 
Els treballadors accidentats amb salaris més ajustats i amb càrregues per fill poden sol·licitar un ajut
en forma de beca escolar.
Documentació 

Requisits 
• Més de 9 mesos de baixa per accident de treball o malaltia professional.

• Sol·licitud emplenada i signada.
• Document que acrediti l’edat actual del
menor, certificat de naixement o llibre de
família o DNI dels fills.

• Ingressos de l’accidentat (prestació
d’incapacitat temporal): la quantia
bruta haurà de ser inferior al doble
del SMI.

• Dos últims rebuts de pagament de la incapacitat temporal de l’accidentat, en cas
de pagament delegat.

»» La petició ha de ser tramitada transcorreguts els 9 mesos de baixa mèdica (incloses recaigudes).

• Si es tracta de pagament directe, s’adjuntarà PAGAMENTS / PRESTACIONS.

»» * No es pot sol·licitar si ha passat
més d’un mes des de l’alta mèdica.

• D.N.I., dades bancàris, model 145.

• Justificant d’escolarització.

»» * Als fills de 19 a 25 anys inclusivament només se’ls concedirà l’ajut si
efectivament estan cursant estudis
en el moment de sol·licitar l’ajut.

Quantia: 400€ / fill

Ajuda per fill nadó.
Contingut de l’ajuda 
Ajuda econòmica per al treballador amb incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa derivada
d’accident laboral o malaltia professional que tingui un fill acabat de néixer.
Documentació 
• Sol·licitud emplenada i segellada
• Libre de familia
• D.N.I., dades bancàries, model 145.

Requisits 
• Que el nen hagi nascut dins dels 8
mesos següents a la data en què es
va accidentar (baixa mèdica)

Quantia: 1.000€ / fill

ÍNDEX

MUTUA BALEAR

FAMILIAR

HABITATGE

VEHICLES

DISC. GREUS

PRÒTESIS
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ULLERES

I.T.

DEFUNCIÓ

ALTRES SOL·LICITUD

PRESTACIONS ESPECIALS

PRESTACIONS ESPECIALS CATÀLEG D’AJUDES

HABITATGE

PRESTACIONS ESPECIALS MUTUA BALEAR CATÀLEG D’AJUDES

Adaptació d’habitatge
Contingut de l’ajuda 
Adaptació de l’habitatge, eliminació de barreres arquitectòniques per adaptar-la a l’estat físic del treballador i a les necessitats del cuidador: ascensors / elevadors, banys, cuines, portes accés habitatges,
rampes etc.
Documentació 

Requisits 

• Sol·licitud emplenada i signada.

• Treballadors que a conseqüència de
l’accident de treball o malaltia professional, presentin seqüeles d’entitat suficient que facin precís l’adaptació de l’habitatge a la situació física
del sol·licitant i necessitats del cuidador.

• Informe mèdic que acrediti les limitacions del sol·licitant i la necessitat de les
adaptacions.
• Informe social.
• Pressupostos i factures de les obres o
adaptacions realitzades per empreses
constructores de reconeguda solvència.

• Que es tracti del primer habitatge.

• D.N.I., dades bancàries, model 145.

• Sempre que no hi hagi un tercer
solvent responsable del pagament
d’aquesta prestació.

Una vegada feta efectiva l’ajuda, justificant
del pagament realitzat al proveïdor i conformitat amb l’obra/adaptació realitzada.
En cas de no anticipar el pagament, haurà
d’emplenar el document d’endós de factura.

Quantia: finas a 15.000 euros.

Lloguer o hipoteca habitatge
Contingut de l’ajuda 
Despeses de lloguer o amortització de crèdit hipotecari de l’habitatge habitual.
Documentació 

Requisits 
• Trobar-se en situació d’extrema necessitat que es justificarà mitjançant
informe social.

• Sol·licitud emplenada i signada.
• Acreditar titularitat amb còpia de l’escriptura de l’habitatge o contracte de
lloguer.

»» Declaració de la Renda / patrimoni
de tots dos cònjuges, contracte de
lloguer i últims rebuts, escriptura
hipoteca i últims rebuts, ...

• Informe Social.
• D.N.I., dades bancàries, model 145.

Quantia: ajuda temporal màxim 6 mesos per atendre despeses de lloguer o
hipoteca de l’habitatge habitual. Fins un màxim de 5.000

ÍNDEX
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MUTUA BALEAR

PRESTACIONS ESPECIALS CATÁLOGO DE AYUDAS

Allotjament per a acompanyants greus hospitalitzats fora de la seva localitat de
residència
Contingut de l’ajuda 
Ajuda per a compensació de despeses d’habitatge o allotjament, desplaçament i dietes per l’acompanyant del hospitalitzat greu.
Documentació 

Requisits 
• L’accidentat greu ha d’estar hospitalitzat fora de la seva localitat de residència que impliqui pernocta.

• Sol·licitud emplenada i signada.
• Informe mèdic que ha d’acreditar la necessitat de les limitacions del pacient.
• Informació del Centre on està hospitalitzat.

Quantia: 70 euros diaris.

ÍNDEX

MUTUA BALEAR

FAMILIAR

HABITATGE

• D.N.I, domiciliació bancària, model 145.

VEHICLES

DISC. GREUS

PRÒTESIS
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PRESTACIONS ESPECIALS CATÀLEG D’AJUDES

VEHÍCLES

PRESTACIONS ESPECIALS MUTUA BALEAR CATÀLEG D’AJUDES

Adaptació de vehicles segons normativa D.G.T.
Contingut de l’ajuda 
Ajuda Ajuda per sufragar les despeses d’adaptació del vehicle.
Documentació 

Requisits 
• Presentar seqüeles d’una entitat suficient a conseqüència de l’A.T. o E.P.
que facin precisa l’adaptació del vehicle per la situació física del sol·licitant.

• Sol·licitud emplenada i signada.

• Sempre que no hi hagi un tercer responsable solvent de la prestació.

• Pressupost i factura de l’adaptació del
vehicle.

• Informe mèdic que reconegui les limitacions i la necessitat d’adaptació vehicle.
• Còpia del permís de conduir, amb les limitacions establertes per trànsit.

• Compromís signat de l’adaptació
• D.N.I., dades bancàries, model 145.

Quantia: fins 3.000 euros.

• En cas de no anticipar el pagament, haurà
d’emplenar el document d’endós de factura.

Adquisició vehicle adaptat
Contingut de l’ajuda 
Ajuda per sufragar les despeses de l’adquisició d’un vehicle adaptat.
Documentació 

Requisits 
• Presentar seqüeles d’una entitat
suficient a conseqüència de l’A.T.
o I.P. que facin precís l’adaptació
del vehicle per la situació física
del sol·licitant.

• Sol·licitud emplenada i signada.

• Sempre que no existeixi un tercer responsable solvent de la
prestació.

• Pressupost i/o factura de la compra del vehicle.

• Informe mèdic que reconegui les limitacions i la
necessitat d’adquisició de vehicle.
• Còpia del permís de conduir amb les limitacions establertes per Tràfic.
• D.N.I., dades bancàries, model 145.
En cas de no anticipar el pagament, haurà d’emplenar el document d’endós de factura.

Quantia: Segons pressupost
acceptat en Comissió.

ÍNDEX

FAMILIAR

PRESTACIONS ESPECIALS

HABITATGE
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En cas de bestreta d’ajuda econòmica haurà d’emplenar documento compromís d’adquisició.

DISC. GREUS

PRÒTESIS
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AJUDES TÈCNIQUES I TRACTAMENTS PER
A DISCAPACITATS GREUS
PRESTACIONS ESPECIALS MUTUA BALEAR CATÀLEG D’AJUDES

Ajudes tècniques que no poden carregar-se a l’expedient
Contingut de l’ajuda 
Ajudes tècniques per a facilitar l’autonomia i mobilització del pacient, facilitar tasques del cuidador i
l’atenció a domicili de l’accidentat: com a exemples citem, cadira de rodes no cobertes per la Seguretat
Social, cadires de característiques especials per a esport o lleugeres, grues, matalàs antiescares , sabates MBT o similars, recanvis i reparacions després de la finalització de garantia, scooter, hadbike ...)
Documentació 

Requisits 
• Estar afectat d’una limitació
funcional, discapacitat o
dependència per a les ABVD
derivada de A.T. o E.P.

• Sol·licitud emplenada i signada.
• Informe mèdic que indiqui amb claredat antecedents, situació actual i acció mèdica, en el que especifiqui tipus i classe de productes de suport per a
les quals sol·licita la prestació.
• Pressupostos / factures signades i segellades amb
el segell de pagat o justificant bancari.

Quantia: Segons pressupost
acceptat per la Comissió.

• D.N.I., dades bancàries, model 145.
En cas de no anticipar el pagament, haurà d’emplenar el
document d’endós de factura.

Tractaments o teràpies no reglades
Contingut de l’ajuda 
Ajuda per a la realització de tractaments que sol·liciti l’accidentat i que no poden assumir-se a
càrrec del sinistre per no estar concertats o no poder ser aplicats pel nostre personal sanitari.

Documentació 

Requisits 
• Sol·licitud emplenada i signada.

• Informe sanitari del professional competent
que aconselli o, almenys, que no s’oposi al tractament.

• El tractament o teràpies sol·licitades hauran de tenir relació amb
l’accident.

• Pressupost formal segellat.
• Compromís d’aportació de factures signat per
l’interessat.

• Valoració del sanitari responsable.

• L’interessat estarà obligat a aportar les factures.
• D.N.I., dades bancàries, mod. 14

Quantia: Segons pressupost acceptat
en Comissió.

ÍNDEX
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En cas de no anticipar el pagament, haurà d’emplenar el document d’endós de factura.
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PRÓTESIS

PRESTACIONS ESPECIALS MUTUA BALEAR CATÀLEG D’AJUDES

Renovació/reposició de pròtesis
Contingut de l’ajuda 
Pròtesis que portin els treballadors per limitacions funcionals congènites o per accident o malaltia
professional que pateixin trencament deguda a l’accident de treball.
Pròtesis oftalmològiques, pròtesis dentals, reposició pròtesi dental, pròtesis auditives, reposició
d’audiòfons, altres pròtesis no cobertes per la Seguretat Social.
Requisits 

Documentació 

• Haver patit un accident de treball que hagi provocat el trencament de les pròtesis.
• Sempre que no hi hagi un tercer
responsable solvent del pagament de la prestació.

• Sol·licitud de emplenada i signada.
• En el cas d’audiòfons: prescripció mèdica, aportant audiometria i que s’indiqui amb claredat, antecedents, situació actual i actuació mèdica, en el
qual s’especifiqui clarament tipus i classe de pròtesis per a la qual sol·licita la reposició.
• En el cas de pròtesi dental: informe d’odontòleg
indicant la situació actua i actuació mèdica.

Quantia: Segons pressupost acceptat
en Comissió.

• Pressupost formal segellat o justificant de pagament bancari.
• D.N.I., dades bancàries, model 145.
En cas de no anticipar el pagament, haurà d’emplenar el
document d’endós de factura.
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ULLERES I LENTS DE CONTACTE
PRESTACIONS ESPECIALS MUTUA BALEAR CATÀLEG D’AJUDES

Reposició de ulleres i lents de contacte
Contingut de l’ajuda 
Ajut econòmic per abonar trencament d’ulleres com a conseqüència de l’accident de treball.
Documentació 

Requisits 
• Haver tingut lloc un accident de
treball que hagi provocat el trencament d’ulleres.

• Sol·licitud de emplenada i signada.
• Informe mèdic acreditatiu de l’accident
• Pressupost formal segellat o justificant de
pagament bancari.

Quantia: abonament del 75% de l’import,
amb un import màxim de 200 euros
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COMPLEMENT A LA
INCAPACITAT TEMPORAL
PRESTACIONS ESPECIALS MUTUA BALEAR CATÀLEG D’AJUDES

Ajuda complement a la incapacitat temporal, la quantia mensual està per sota del
salari mínim interprofessional
Contingut de l’ajuda 
Ajuda complement a la incapacitat temporal, la quantia mensual està per sota del salari mínim interprofessional. Destinada als accidentats econòmicament més desafavorits.
Documentació 

Requisits 
• Ajuda complement a la incAccidentados que demostrin que la Quantia que perceben per Incapacitat Temporal va seguir inferior al Salari Mínim interprofessional.

• Sol·licitud de emplenada i signada.
• Rebut d’incapacitat temporal o
rebuts de tractar-se de contracte
de pluriocupació.

• De tractar de treballadors en pluriocupació, es
tindrà en compte la suma d’imports que percep
per IT en el seu conjunt (de totes les empreses,
siguin o no mutualistes).

• D.N.I., dades bancàries, Model
145.

• Que la baixa mèdica sigui superior a tres mesos.
Quantia: La prestació consistirà a igualar els ingressos per incapacitat temporal al 100%
del salari mínim interprofessional vigent a la data del fet causant.
»» Es tindran en compte els contractes a temps parcial, es complementarà la part proporcional
en relació a la jornada completa.
»» Aquest complement és mantindrà Fins a l’alta laboral dictada pèls serveis facultatius de la
mútua o l’entitat gestora, no és extensible al periode a els supósits que l’alta va seguir revocada.
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DEFUNCIÓ

PRESTACIONS ESPECIALS MUTUA BALEAR CATÀLEG D’AJUDES

Despeses extraordinàries derivades de defunció
Contingut de l’ajuda 
Ajudes per a familiars o persones assimilades del treballador mort per accident laboral o malaltia professional, per sufragar despeses extraordinàries derivades de defunció.
Documentació 

Requisits 
• L’expedient haurà d’estar acceptat i tramitat davant
els organismes de Mutua Balear.

• Partida de defunció.
• D.N.I., dades bancàries,
model 145.

• Podrà sol·licitar-la persona física que demostri haver
sumit les despeses de sepeli.

Quantia: 3000 € a tant alçat.

Fill pòstum.
Contingut de l’ajuda 
Ajuda econòmica per naixement de fill pòstum del mort per accident laboral o malaltia professional.

Documentació 

Requisits 
• Reconeixement de la paternitat / maternitat.

• Sol·licitud emplenada i signada.
• Llibre de familia.

Beneficiario 

• D.N.I., dades bancàries, model 145.

• El cònjuge supervivent del mort per accident
laboral o malaltia professional.

Quantia: Acumulable
amb l’anterior 1.000 €.

Beques per a estudis
Documentació 

Contingut de l’ajuda 

• Sol·licitud emplenada i signada.

Ajuts econòmics per a fills o germans, en dependència
econòmica, del treballador mort.

• Acreditació de l’ensenyament cursada.
• Llibre de familia.

Requisits 
• a) Menors escolaritzats fins a acabar l’ensenyament secundari obligatori o Programa de Garantia Social (fins als 16 anys).
• b) Estudiants de batxillerat o cicles de grau mitjà
o formació professional (fins 18 anys).
• c) Estudiants universitaris i de cicles de grau superior de Formació Professional (fins 23 anys)
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• D.N.I., dades bancàries, model 145.
Quantia:
a) 1.000 € (1 any)
b) 1.500 € (1 any)
c) Import equivalent a la matrícula
en el centre públic. (1 any)
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PRESTACIONS ESPECIALS

PRESTACIONS ESPECIALS CATÀLEG D’AJUDES

ALTRES AJUDES

PRESTACIONS ESPECIALS MUTUA BALEAR CATÀLEG D’AJUDES

Teràpia ocupacional per aprenentatge per discapacitat greu
Contingut de l’ajuda 

Documentació 

Teràpia destinada a aconseguir una major independència i reinserció possible de l’individu en tots els
seus aspectes: laboral, mental físic i social.

• Sol.licitut cumplimentada i signada.
• Informe mèdic que acrediti la necesitat de la teràpia ocupacional.
• D.N.I., dades bancàries, model 145.

Requisits 
• Presentar seqüeles d’una entitat suficient.

En cas de no anticipar el pagament, haurà
d’emplenar el document d’endós de factura.

Quantia: Segons pressupost acceptat en Comissió.

Suport psicològic especialitzat per a familiars directes
Contingut de l’ajuda 
Atenció psicològica de caràcter temporal per psicòlegs seleccionats per la Mutua Balear.
Documentació 

Requisits 

• Sol·licitud emplenada i signada.

• Motivats per procés de dol, familiars directes del treballador mort.

• Informació del professional amb la proposta de tractament i la durada estimada.

• Motivat per un altre tipus de procés greu
de l’accident i / o importants seqüeles.

• Informe social.
• D.N.I., dades bancàries, model 145.

Quantia: Segons pressupost
acceptat en Comissió.

En cas de no anticipar el pagament, haurà
d’emplenar el document d’endós de factura.

Transports especials
Contingut de l’ajuda 
Transport especial en ambulància per a pensionistes que rebin teràpia de manteniment.
Documentació 

Requisits 
• Tenir reconeguda una I.P.T, I.P.A., G.I. derivada de contingències professionals.

• Sol·licitud emplenada i signada.

• Tenir esgotades les possibilitats terapèutiques i / o rehabilitadores.

• Informe mèdic que acrediti necessitat del transport especial.
En cas de no anticipar el pagament, haurà
d’emplenar el document d’endós de factura.

Quantia: segons tarifes vigents.
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Servei ajuda a domicili (SAD)
Contingut de l’ajuda 
Per a aquells casos que durant el procés d’incapacitat temporal precisin un suport temporal com a
auxiliar de llar, menjar a domicili, neteja personal, etc.
Aquesta prestació no pot ser permanent en el temps, i s’han d’entendre com una solució puntual per
la gravetat de les lesions i excepcional per la situació familiar de l’accidentat.
En cap cas serà la Mútua qui proporcioni la persona que prestarà el servei o assistència a l’interessat.
L’ajuda no s’aplicarà si no és l’accidentat qui hagi aquesta assistència.
Documentació 

Requisits 

• Sol·licitud emplenada i signada.

• Presentar unes limitacions que a criteri mèdic, impossibilitin les ABVD sense
l’ajuda d’una tercera persona (menjar,
rentar-se, desplaçar-se etc.)

• Informe Social.
• Informe mèdic que ha d’acreditar la
impossibilitat de l’afectat per a realitzar les ABVD, la durada estimada del
servei, i si necessita una assistència a
jornada completa, mitja jornada o unes
hores determinades.

• No hi hagi solució familiar que, de manera natural, atengui l’accidentat (cònjuge
dedicat a la feina de casa, sense minusvalidesa).
• No es considerarà cuidador temporal, a
efectes d’aquest tipus d’ajuda, al familiar:
»» Que convisqui al mateix domicili
»» Que no demostri que normalment treballa o està inscrit a l’INEM com a demandant d’ocupació
»» Que es dediqui a la feina de casa, sense
minusvalidesa

• Pressupost del cost de tercera persona.
Mútua Balear facilitarà els recursos necessaris per a aquest servei, concertant
amb empreses especialitzades.
• Còpia del contracte i rebut del pagament.
• D.N.I., dades bancàries, model 145.

Quantia: Segons pressupost acceptat en Comissió.

En cas de no anticipar el pagament,
haurà d’emplenar el document d’endós
de factura.

Costos d’assistència al curs de “CUIDAR I CUIDAR” per a grans dependents.
Contingut de l’ajuda 
Ajuda econòmica per als accidentats i els seus cuidadors per assistir al curs “CUIDAR I CUIDAR”.
Documentació 

Requisits 
• Tener un familiar con incapacidad
reconocida: I.P.A. – Gran Invalidez.

• Sol·licitud emplenada i signada.

• Familiar/cuidador del pensionista..

• Certificat de discapacitat si existís.

• Resolució de la Incapacitat.
• D.N.I., dades bancàries, model 145.

Quantia: Import cost del curs.

 *El curs s’impartirà a la pròpia província. Es valorarà la possibilitat de desplaçament amb certa periodicitat del formador.
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SOL·LICITUD I MÉS INFORMACIÓ
Formulari de Sol·licitud 
Pots descarregar la sol·licitud des de la pàgina web de Mútua Balear (www.mutuabalear.es),
en la secció TREBALLADORS / PRESTACIONS ESPECIALS / Documentació o des del següent link http://www.mutuabalear.es/verfichero.php?id=357
Se trata de un PDF con formulario interactivo: puedes rellenar los campos desde tu ordenador, guardar o imprimir el documento para rellenar a mano con letra mayúscula y clara.También puedes solicitar este documento en cualquiera de nuestra oficinas.
Tens a la teva disposició el mail específic de prestespeciales@mutuabalear.es para qualsevol
dubte o consulta que vulguis realitzar.
Trobaràs, en aquesta mateixa secció, més informació i Documentació de nostres PRESTACIONS ESPECIALS.
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SERVICIO DE ATENCIÓN
AL COLABORADOR
de
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900 173 174
Asistencia 24 horas.
365 días al año

SEGUEIX-NOS EN

ELS NOSTRES COMPROMISOS DE QUALITAT

Millorant dia a dia

