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Ibermutuamur, zure enpresaren mutua 

Gizarte Segurantzarekin lankidetzan jarduten dugun mutua 
bat gara, eta zure enpresak kontratatu gaitu, langileren batek 
laneko istripu bat edo laneko gaixotasun bat izanez gero, haren 
beharrei erantzun osoa eman diezaiegun, osasun-asistentziako 
eta errehabilitazio-asistentziako jarduketen eta kudeatzen ditugun 
prestazio ekonomikoen eta sozialen bidez.

Zer egiten du Ibermutuamurrek zure 
enpresaren alde? 

Hemendik aurrera, Ibermutuamurren zure langileen laneko arrisku guztiak 
babestuko ditugu. Babes horrek honako hauek hartzen ditu barne: 

Laneko istripuaren eta laneko gaixotasunaren estaldura. 
Zure enpresako langile batek istripu bat edo laneko gaixotasun bat 
baldin badu, Ibermutuamurrek honako zerbitzu hauek emango dizkizu:

Osasun-asistentzia: larrialdi medikoak, anbulatorio eta ospitale-
asistentzia, eta espezialitate mediko-kirurgikoko zerbitzuak ematen 
ditugu.

Errehabilitazioa eta fisioterapia: errehabilitazio zerbitzua      
eskaintzen dugu gure asistentzia-zentroetan, tratamendu bakoitzean 
teknikarik egokienak (hidroterapia, termoterapia, elektroterapia, 
laserterapia, magnetoterapia, etab.) erabiltzen dituzten mediku 
errehabilitatzaile eta in fisioterapeutekin. 

Lanera berriz egokitzea eta laguntza sozial eta 
psikologikoa: mediku errehabilitatzaile, fisioterapeuta, psikologo, 
gizarte-langile eta helduen prestakuntzako adituz osatutako 
diziplinarteko talde baten bidez, laneko istripu bat izan duten 
pertsonei lanean berriz txertatzen laguntzen diegu. 

Prestazio ekonomikoen estaldura: laneko istripu edo laneko 
gaixotasun batek sorrarazitako prestazio ekonomikoak geure gain 
hartzen ditugu, hala nola aldi baterako ezintasuna, baliaezintasunik 
gabeko lesio iraunkorrak, ezintasun iraunkorra (partziala, osoa, 
absolutua edo baliaezintasun handia), heriotza eta biziraupena 
(heriotza, alarguntza eta zurztasun-laguntzak edota familiartekoen 
aldekoak).

3/2007 Lege Organikoa, 295/2009 Errege Dekretua eta 1148/2011 
Errege Dekretua indarrean daudenetik, honako prestazio 
ekonomiko hauek ere ordaintzen ditugu: haurdunaldiko arriskuari 
eta edoskitzaro naturaleko arriskuei dagokiena eta minbizia edo 
bestelako gaixotasun larria duten adingabeak zaintzekoa.

Gizarte-prestazioak: Prestazio Berezietako Batzordearen bidez, 
arreta ematen diegu laneko istripu edo laneko gaixotasun baten 
ondorioz langileei sorrarazitako behar berezi eta indibidualei, aldi 
baterako ezintasuneko edo ezintasun iraunkorreko kasuetan.

Botika-kutxak. Urriaren 8ko TAS/2947/2007 Aginduaren arabea, 
gure enpresa elkartuei dohainik ematen diegu lehen sorospenetarako 
botika-kutxa, eta, beharrezkoa eta arrazoizkoa denean, botika-kutxa 
berriz betetzeko horniketa ere eskaintzen diegu. Botika-kutxa horrek 
honako elementu hauek ditu:

    · Desinfektatzaileak eta antiseptikoak. 
    ·  Gaza esterilak, kotoi hidrofiloa, loturak, esparatrapua, apositu 

itsasgarriak.
    · Artaziak, matxardak eta behin erabiltzeko eskularruak.

Botika-kutxen hornidurari eta berritzeari buruzko informazio 
gehiago nahi izanez gero, jarri harremanetan telefonoz arreta 
osoa emateko 24 orduko linearekin: 900 233 333.

Laneko arriskuen prebentzioa eta enpresako lan eta 
osasun-baldintzak hobetzea. Ibermutuamurren helburuetako 
bat da enpresen laneko ezbehar-tasa murriztea eta lan-baldintzak 
hobetzea. Horretarako, aholkularitza, sustapena eta informazio- eta 
hedapen-zerbitzuak ematen ditugu, laneko arriskuak saihesteari 
eta langileen lan-baldintzak eta osasuna hobetzeari dagokionez.



Zer egin beharko litzateke zure enpresako 
langile batek istripu bat izango balu 
(kontingentzia profesionala)?

Honako pauso hauek jarraitu behar dira zure enpresako langile 
batek laneko istripu bat duenean: 

 · Istripua izan duenari asistentzia ahalik eta azkarren eman.

 ·  Gertuen geratzen den Ibermutuamurren asistentzia-zentrora joan; 
laneko istripuen premiazko osasun-asistentzia emateko adituak 
gara. 

  ·  Gure asistentzia-zentroak non dauden ez badakizu, jar zaitez 
harremanetan telefonoz arreta osoa emateko 24 orduko 
linearekin, 900  233  333 telefono zenbakira deituta, edota 
kontsultatu gure zentro-sarea honako webgune honetan: 
www.ibermutuamur.es.

  ·  Izapideak arintzeko, komenigarria da osasun-asistentzia eskatzeko 
agiria beteta eramatea (gure webgunean deskarga dezakezu). 
Dokumentu hori eraman ezean, ez ahaztu zure Gizarte Segurantzako 
txartela, NANa edo zure nortasuna eta lan egiten duzun enpresa 
adierazten dituen beste edozein dokumentu eramatea.

Hil ala biziko larrialdien eta istripu larrien kasuan 

Deitu berehala honako telefono zenbaki honetara: 

Telefonoz arreta osoa emateko 24 orduko lineara, 900 233 333. 
Linea horren bitartez, laneko istripuak eta laneko gaixotasunak 
eragindako larrialdi medikoak atenditzen eta kudeatzen dituzte, 
Espainian zein atzerrian. Atzerrian egonez gero, deitu zenbaki 
honetara asistentzia-zerbitzua eskatzeko: +34 917 445 101.

Edo zure eremu geografikoko larrialdi-telefonora: 112 (tokian 
tokiko).

Asistentzia medikoa jaso eta gero, langileak bi egoera bizi ditzake: 

  ·  Langilea egun batez bakarrik geratu da lanera joan gabe, eta ez 
du baja hartu.

  ·  Langileak baja hartu du.

Gure webgunean kontsulta dezakezu enpresak eta langileak zer 
izapide egin behar dituen kasu horietan. 

 



Zein zerbitzu gehiago eskaintzen dizkizu 
mutuak?

Absentismoa kudeatzeko plana: enpresarekin elkarlanean 
plan honek aldi baterako ezintasunak eta beste prestazio batzuek 
eragindako lanera ez-agertzea murriztera zuzendutako ekintza 
sorta bat biltzen ditu. Enpresaren profilaren eta ezaugarrien 
arabera, planak honako hauek jasotzen ditu:

    Aldi baterako ezintasunaren kontrolari, jarraipenari eta 
kalkuluari laguntzeko web-tresnak. Haien bidez, enpresak 
jakin ahal izango du zer-nolako inpaktua duen absentismoak 
bere negozioan. Gainera, zenbait egoera identifikatzeko, 
desbideratzeak zuzentzeko eta absentismoa, modu eraginkorrean 
nkudeatzeko aukera ematen du.

  ·  Enpresan lanera ez agertzeko jarrerari eragiten dioten faktore 
guztien azterketa multidimentsionala egitea, epidemiologia-
ikuspegi batetik; baita aldi baterako ezintasunagatiko 
absentismo-adierazle nagusien jarrera balioztatzea ere, aintzat 
hartuta behin-behineko bilakaera, sektorearekiko joera eta 
egonkortasuna. Horrek gaur egungo egoera balioztatzeko eta 
etorkizunerako estimazioak egiteko aukera ematen du. 

    Osasun-teknologiak txertatzea, laneko osasun-arretako 
zerbitzu osoen eta langileei gehien eragiten dieten patologietan 
espezializatutako unitateen bidez, ezintasun-prozesu guztiak 
eraginkortasunez kudeatzen laguntzeko.

  ·  Lanera Azkar Itzultzeko Planak (LAIP) garatzea, une bakoitzean 
indarrean dagoen araudiari jarraikiz.

Hobari-pizgarrietako sistema: hobaria kontingentzia 
profesionalengatiko kotizazioetan murrizketak egiteko sistema 
bat da, laneko istripuak gutxitzen eta prebenitzen bereziki 
lagundu duten enpresei aplikatzen zaiena. Ibermutuamurrek 
pizgarri-sistema horretara sartzea ahalbidetzen die bere enpresa 
mutualistei; izan ere, mutuak sostengatzen duen kaudimen eta 
sendotasun ekonomikoan oinarritzen da.

Online-transakzioko zerbitzuak

Zibermutua: online-plataforma honek, gure enpresa elkartuei 
Ibermutuamurreko zerbitzuekin transakzio pertsonalizatuak egiteko 
aukera ematen du, era azkar eta eraginkorrean, eguneko 24 orduetan 
eta urtekora egun guztietan. Gainera, informaziorako, kontsulta eta 
kudeaketa zerbitzu sorta bat ere badu. Zerbitzu horiek laguntza 
ematen diete enpresei, Ibermutuamurekiko izapideei eta harremanari 
dagokienez.

Laneko arriskuak prebenitzeko dibulgazio-ataria: 
langileek hedapen-jardueretan duten parte-hartzea enpresa 
mutualistek kudeatu ahal izateko kanala.

Korporazioaren web-orria: korporazioaren webgunean,www.
ibermutuamur.es-en, Ibermutuamurreko zentro-sarea kontsulta 
dezakezu, prestazioak eskatzeko formulario ezberdinak (bonus-
pizgarriko sistemakoak) bete eta igor ditzakezu, “asistentzia 
eskatzeko agiria” deskarga dezakezu laneko istripu baten kasuan 
edo Ibermutuamurrekin elkartzea eska dezakezu, Ibermutuamuren 
estaldurei, prestazioei eta zerbitzuei buruzko informazioa 
kontsultatzeaz eta online-transakziorako atari eta zerbitzu 
ezberdinetan eta mutuen jarduera-eremuaren inguruko informazio-
euskarri guztietan sartzeaz gain. 



Bestelako online-zerbitzuak 

OnMutua aldizkari digitala: Gure zerbitzuei, estaldurei, 
prestazioei eta osasun-asistentziari buruzko informazio eguneratua 
eta iraunkorra eskaintzen du, baita egunerokotasun soziolaboralari, 
medikoari eta prebentzioari buruzkoa ere (www.revista.
ibermutuamur.es).

Informazio-buletina: Formatu digitaleko agerkari hau hamabost 
egunean behin argitaratzen da eta enpresei eta laguntzaileei 
zuzentzen zaie. Hamabost egunean behin gertatu diren albisterik 
garrantzitsuenak jasotzen ditu, informazio soziolaboraleko, 
Gizarte Segurantzako, laneko arriskuen prebentzioko, segurtasun 
eta higieneko eta laneko eta araudiko ikuskatzailetzako alorrei 
dagokienez. Gainera, informazio horrekin batera dokumentazio 
osagarrira iristeko estekak jasotcen dira.

Arreta- eta informazio-zerbitzuak 

Telefonoz arreta osoa emateko 24 orduko linea, 
900 233 333: osasun-asistentzia eskatzeko eguneko 24 orduetan 
eta urteko egun guztietan, Espainian zein atzerrian. (Atzerrian 
egonez gero, laguntza eskatzeko deitu +34 917 445 101 telefono-
zenbakira.)

Horrez gain, linea honen bidez, atzerrira mugitu dituzten edo mugitu 
diren langileentzako izapide eta kudeaketei buruzko informazioa 
jaso ahal izango duzu. Hala, atzerrira mugituko diren enpresek 
eta langileek Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrarekin eta 
Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalarekin egin behar dituzten 
izapide eta kudeaketak kontsulta ditzakete, baita laneko istripuren 
bat gertatuz gero nola jokatu behar duten ere.

Halaber, telefono-zenbaki horren bidez, kontsultak egin eta informazioa 
eta aholkuak jaso ahal izango dituzu, Ibermutuamurreko zentro-
sarearen estaldurari, prestazioei eta zerbitzuei dagokienez; gerta 
daitezkeen kexak eta erreklamazioak jakinarazi ahal izango dituzu, 
Ibermutuamurrek emandako zerbitzuekin lotuta; eta funtzionalitateak 
ezagutu edo zalantzak edo gertakariak konpondu ahal izango dituzu, 
Internet bidez emandako Ibermutuamurreko zerbitzuen erabiltzaileei 
sortu ahal zaizkienak (PRL-atari hedatzailea, zibermutua…).

Bezeroarentzako Arreta Bulegoa: Ibermutuamurreko zentro-
sarearen estaldura, prestazio eta zerbitzu guztiei buruzko informazio 
luze-zabala ematen du.

Gainera, zure enpresak behar dituen eskaerak kudeatzeko laguntza 
emango dizu, izapide bakoitzean egin beharreko kudeaketari 
buruzko informazioa emanez, eta sor litezkeen gertakariak, 
Ibermutuamurrek emandako zerbitzuekin lotutakoak, konponduko 
ditu, baita zerbitzuen inguruko kexa eta erreklamazioak ere. Zure 
iradokizunak eta eskerrak ere jaso ditzake. 

Lan-segurtasuneko eta -osasuneko ataria: Laneko 
arriskuak prebenitzeko espezializatua dagoen atari honen 
helburua benetako prebentzio-kultura hedatzea eta sustatzea da, 
laneko ezbehar kopurua murrizteko eta enpresa-jarduketa onak 
sustatzeko.



Ibermutuamur gehiago ezagutzeko

Gaur egun, Ibermutuamurrek 137.000 enpresa kidetu 
baino gehiago ditu Espainia osoan, milioi bat langileri baino 
gehiagori babesa ematen die eta 100 zentro propioko eta 
ia 1.000 zentro itunduko zentro-sarea du Espainia osoan.

Zerbitzuen kalitateari buruz Ibermutuamurrek urtero egiten 
duen inkestako datuen arabera, mutualisten % 91k adierazi 
dute mutuan jasotako zerbitzuekin «pozik» daudela.
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