PRESTACIONS ESPECIALS DE MUTUA BALEAR
Tipus d’ajuda

AJUDA
FAMILIAR

Contingut de l’ajuda
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

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

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.

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.

Ajuda per sufragar les despeses d’adaptació del vehicle.

VEHICLES

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

Tipus d’ajuda

400€ / fill

ULLERES I
LENTILLES
COMPLEMENT

1.000€ / fill

Fins
5.000€

GREUS

PRÒTESI

ULLERES I
LENTILLAS

INCAPACITAT
TEMPORAL

DEFUNCIÓ

Contingut de l’ajuda
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.

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

DEFUNCIÓ

ALTRES
AJUDES

Import
75% de l’import (import

màxim de
200€)

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

3.000€

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.

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

mutuabalear.es

DISCAPACITATS

Despeses extraordinàries derivades de defunció

Fins
3.000€

Renovació/reposició de pròtesi

PRÒTESI

VEHICLES

70€ diaris

Segons
pressupost
acceptat

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.

INCAPACITAT
TEMPORAL

Fins
15.000€

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…

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

HABITATGE

Import

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.

HABITATGE

AJUDA
FAMILIAR

Segons
pressupost
acceptat

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

Import del
curs

Segons tarifes
vigents

