BAIXA LABORAL

Assegurança de Baixa Laboral

ASPECTES RELLEVANTS
Què és?

Una assegurança que cobreix, tant en la vida privada com en la professional, les contingències de Baixa Laboral i Hospitalització.

A qui va dirigit?

A persones que desenvolupin una activitat laboral o professional pel seu compte, professions liberals i autònoms, que desitgin
tenir un complement addicional de les prestacions públiques en cas de baixa laboral o accident.

Baixa Laboral
a mida

La cobertura de Baixa Laboral es pot contractar conjuntament per causa daccident i malaltia, o bé de manera individual:
només per accident o només per malaltia.

RESUM DE COBERTURES

Baixa
Laboral
a mida

- Baixa Laboral: pagament del subsidi diari, mentre lAssegurat estigui afectat per una malaltia i/o accident (segons la modalitat contractada),
que impliqui un cessament temporal de la seva activitat laboral o professional. Sestableix un període indemnitzable de 425 dies
- Baixa Laboral per part: pagament del subsidi durant un període de 30 dies. Per a aquesta cobertura cal contractar baixa laboral per malaltia
o conjuntament per accident i malaltia
- Hospitalització: pagament de limport diari contractat, si durant el mateix període de baixa, requereix linternament en una clínica o hospital
- Proves diagnòstiques especials: ràpid accés a la realització de proves especials, eliminant així les llistes d'espera
- Servei Avantsalud (benestar i salut)
Serveis gratuïts (sense franquícia)
 Segona opinió mèdica internacional: En cas de patir una malaltia greu, accés a sol·licitar una segona opinió mèdica sense cap cost
 Consell mèdic telefònic 24 hores: atenció personalitzada per part de metges de familia, per a resoldre consultes i facilitar informació
 Consell psicològic telefònic: Equip de psicòlegs per donar resposta a consultes i qüestions de caràcter psicològic
 Higiene dental anual
Serveis franquiciats (només pagarà una part del cost i a preu reduïts)
- Atenció a la gent gran i/o depenents
 Serveis per millorar la qualitat de vida de les persones grans i/o amb discapacitat
- Serveis de salut
 Importants descomptes en Òptiques, Audiòfons, Ortopèdia, Podologia, Psicologia, Dietètica, Veterinaris ...
 Quadre dental en totes les especialitats
 Quadre mèdic en totes les especialitats. Disposa d'una gran selecció de centres mèdics, a nivell nacional i en totes les
especialitats mèdiques com: ginecologia, pediatria o traumatologia, entre d'altres. Inclou proves diagnòstiques i els tractaments mèdics
més capdavanters del moment, i un servei d'hospitalització i intervencions quirúrgiques a tota Espanya

AVANTATGES
- Desgravació Fiscal: com a autònom vostè tindrà una deducció fiscal en la seva declaració de la renda
- Màxima indemnització: cobertura de baixa laboral i hospitalització fins a 425 dies , sense període de carència per malaltia. Suposa una
important diferència respecte a daltres assegurances que només cobreixen fins a un període de 365 dies
- Fons Social Reembors de Quotes: en cas de desocupació o incapacitat temporal del mutualista durant 2018, ens fem càrrec de les quotes
de les seves assegurances fins a 1.000
- Flexibilitat de contractactació i descompte per número assegurats : pot contractar-la amb més d'un assegurat, familiars o socis, cadascú
amb les seves cobertures i capitals diferenciats. A més apliquem un descompte fins al 10% per número dassegurats
- Realització de proves especials: li permetrà accedir ràpidament a la realització de proves, eliminant així les llistes d'espera
* Els detalls específics de les cobertures així com les exclusions es descriuen al reglament de lassegurança

