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Ibermutuamur, a mutua da súa empresa 

Somos a mutua colaboradora coaSeguridade Social que contratou 
a súa empresa para darlle unha resposta integral ás necesidades 
dos seus empregados no caso de que sufran algún accidente 
de traballo ou enfermidade profesional, por medio de actuacións 
de asistencia sanitaria e rehabilitadora así como de xestión de 
prestacións económicas e sociais.

Que fai Ibermutuamur pola súa empresa 

A partir de agora, vamos levar a cabo a protección integral dos seus 
traballadores ante os riscos profesionais. Esta protección abrangue: 

A cobertura por accidente de traballo ou enfermidade 
profesional. Se un traballador da súa empresa ten un accidente de 
traballo ou desenvolve unha enfermidade profesional, Ibermutuamur 
prestaralle os seguintes servizos:

Asistencia sanitaria: ofrecemos os servizos de urxencias 
médicas, asistencia ambulatoria e hospitalaria e especialidades 
médico-cirúrxicas.

Rehabilitación e fisioterapia: os nosos centros asistenciais contan 
cun Servizo de Rehabilitación integrado por médicos rehabilitadores 
e fisioterapeutas que aplican as técnicas máis adecuadas para cada 
tratamento (hidroterapia, termoterapia, electroterapia, laserterapia, 
magnetoterapia, etc). 

Readaptación profesional e asistencia social e 
psicolóxica: favorecemos a reinserción no mundo laboral das 
persoas que tiveron un accidente de traballo, a través dun equipo 
interdisciplinario composto por médicos rehabilitadores, psicólogos, 
traballadores sociais e expertos na formación para adultos. 

Cobertura das prestacións económicas: asumimos as 
prestacións económicas derivadas do accidente de traballo 
e a enfermidade profesional: incapacidade temporal, lesións 
permanentes que non causan invalidez, incapacidade permanente 
(parcial, total, absoluta e grande invalidez), morte e supervivencia 
(auxilio por defunción, viuvez, orfandade e a favor de familiares).

Coa entrada en vigor da Lei orgánica 3/2007, o Real decreto 
295/2009 e o Real decreto 1148/2011, asumimos tamén as 
prestacións por risco durante o embarazo e por risco durante a 
lactación natural, así como a prestación económica para o coidado 
de menores afectados polo cancro ou por outra enfermidade grave.

Prestacións sociais: a través da Comisión de Prestacións 
Especiais, atendemos as situacións de necesidade especiais e 
individuais dos traballadores que sofren invalidez permanente ou 
situacións prolongadas de incapacidade temporal como consecuencia 
dun accidente de traballo ou dunha enfermidade profesional.

Caixas de primeiros auxilios. De acordo coa Orde 
TAS/2947/2007, do 8 de outubro, subministrámoslles ás nosas 
empresas asociadas as caixas de primeiros auxilios, sen custos 
adicionais, e facemos a reposición do seu contido, cunha 
periodicidade razoable e indispensable, co seguinte material:

    · Desinfectantes e antisépticos. 
    ·  Gasas esterilizadas, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo e 

apósitos adhesivos.
    · Tesoiras, pinzas e luvas desbotables.

Se desexa obter máis información sobre o subministro e 
a reposición das caixas de primeiros auxilios, póñase en contacto 
coa Liña de Atención Telefónica Integral 24 horas, 900 
23 33 33.

A prevención de riscos laborais e a mellora das 
condicións de traballo e de saúde na empresa. Un dos 
obxectivos de Ibermutuamur é reducir a sinistralidade laboral 
e mellorar as condicións de traballo nas empresas. Para iso, 
ofrecemos os servizos de asesoramento, promoción, información e 
divulgación en materia de prevención de riscos laborais e de mellora 
das condicións de traballo e saúde da poboación traballadora.



Que facer se un empregado da súa 
empresa ten un accidente de traballo 
(continxencia profesional)

Os pasos que debe seguir cando un empregado da súa empresa 
sofre un accidente de traballo son: 

 · Asistir o accidentado o máis axiña posible.

 ·  Acudir ao centro asistencial de Ibermutuamur máis próximo, 
onde estamos especializados na atención sanitaria urxente de 
accidentes laborais. 

  ·  Se descoñece onde se localizan os nosos centros asistenciais, pode 
pórse en contacto coa Liña de Atención Telefónica Integral 24 
horas, 900 23 33 33, ou consultar a rede de centros na nosa 
páxina web: www.ibermutuamur.es.

  ·  Para axilizar os trámites, é conveniente que leve consigo o 
«volante de solicitude de asistencia sanitaria» cuberto pola 
empresa (pode descargalo na nosa páxina electrónica). Se non 
pode levar este documento, é conveniente que non se esqueza 
da súa tarxeta da Seguridade Social, DNI ou calquera outro docu-
mento que o identifique e que indique a que empresa pertence.

No caso de urxencias vitais e accidentes graves 

Chame decontado á: 

Liña de Atención Telefónica Integral 24 horas, 900 23 33 33, que 
atende e xestiona as urxencias médicas por accidente de traballo 
e enfermidade profesional, tanto en España coma no estranxeiro. 
Para solicitar asistencia no estranxeiro deberá telefonar ao número 
+34 91 744 51 01.

Ou ao teléfono de urxencias da súa zona xeográfica: 112 (ou 
semellante).

Após recibir a asistencia médica, o traballador pode atoparse en 
dúas situacións: 

  ·  O traballador tan só falta ao traballo o día do accidente, o cal 
non causa baixa.

  ·  O accidente do traballador causa baixa.

Pode consultar na nosa páxina electrónica os trámites que deben rea-
lizar tanto a empresa coma o traballador en calquera destes supostos. 

 



Que outros servizos lle ofrece a mutua

Plan de xestión do absentismo: integra, en colaboración coa 
empresa, un conxunto de prestacións e actuacións encamiñadas a 
diminuír o absentismo laboral derivado da incapacidade temporal. 
Así, en función do perfil e das características da empresa, o plan 
inclúe:

  ·  Ferramentas web que axudan a controlar, supervisar e 
calcular a incapacidade temporal, para que a empresa poida 
chegar a coñecer o impacto económico do absentismo no seu 
negocio, así como identificar situacións, corrixir desviacións e 
xestionar o absentismo cunha maior eficacia.

  ·  A realización dunha análise con múltiples dimensións 
e un enfoque epidemiolóxico de todos os factores que 
afectan o comportamento do absentismo na empresa, 
así como a avaliación do comportamento dos indicado-
res principais do absentismo por incapacidade temporal, 
tendo en conta a tendencia respecto ao sector, a evolución 
temporal e a estabilidade para poder avaliar o estado actual e 
facer predicións de futuro. 

  ·  A incorporación de tecnoloxías sanitarias por medio dos 
servizos integrais de atención sanitaria laboral e das unidades 
especializadas nas patoloxías máis frecuentes na poboación 
traballadora, as cales contribúen a xestionar de maneira eficaz 
todos os procesos de incapacidade.

  ·  O desenvolvemento de plans de retorno precoz ao traballo 
(PRT), que se axustan ao establecido na normativa vixente en 
cada momento.

Sistema de incentivos Bonus: o Bonus é un sistema de 
redución de cotizacións por continxencias profesionais destinado 
ás empresas que contribuísen especialmente á diminución e 
prevención da sinistralidade laboral. Ibermutuamur facilítalle ás 
súas empresas mutualistas o acceso a este sistema de incentivos, 
xa que se basea na solvencia e na fortaleza económica sostida.

Servizos de transaccións en liña

Cibermutua: é unha plataforma en liña que lles permite ás nosas 
empresas asociadas realizar transaccións personalizadas cos 
servizos de Ibermutuamur de maneira rápida e eficaz todos os días 
do ano e as 24 horas do día. Ademais, a plataforma dispón dunha 
serie de servizos de información, consulta e xestión que axudarán a 
empresa nas súas xestións e relacións con Ibermutuamur.

Portal divulgativo PRL: a canle para que as empresas 
mutualistas poidan xestionar, de forma áxil, a participación dos 
seus traballadores nas actividades divulgativas de Ibermutuamur.

Páxina web corporativa: na web corporativa www.
ibermutuamur.es, alén de ter acceso aos portais e servizos de 
transaccións en liña e aos soportes informativos relacionados co 
ámbito de actividade das mutuas, e a toda a información relativa 
ás coberturas, prestacións, e servizos de Ibermutuamur, poderá 
realizar, entre outras, as seguintes consultas e xestións: obter 
información sobre a rede de centros de Ibermutuamur, encher e 
achegar os distintos formularios para solicitar prestacións, solicitar 
a súa inclusión no sistema de incentivos Bonus, descargar o 
«volante de solicitude de asistencia» se se produce un accidente 
de traballo ou solicitar a súa asociación con Ibermutuamur. 



Outros servizos en liña 

Revista dixital OnMutua: ofrece información actualizada sobre a 
nosa asistencia sanitaria e os nosos servizos, coberturas e prestacións 
de maneira permanente, así como sobre a actualidade en materia 
sociolaboral, médica e preventiva (www.revista.ibermutuamur.es).

Boletín informativo: é unha publicación en formato dixital 
e de periodicidade quincenal dirixida ás empresas e aos nosos 
colaboradores. Recolle as noticias máis significativas que se 
producisen cada quince días nos ámbitos de información sobre a 
Seguridade Social e a Inspección de Traballo e a súa normativa, 
así como nos ámbitos de información en materia de prevención 
de riscos laborais e de seguridade e hixiene; a información 
proporciónase con enlaces a documentación complementaria.

Servizos de atención e información 

Liña de Atención Telefónica Integral 24 horas, 900 23 33 33: 
para solicitar asistencia sanitaria en España e no estranxeiro as 24 horas 
do día e todos os días do ano. (Para solicitar asistencia desde o estranxei-
ro deberá pórse en contacto a través do número + 34 91 744 51 01).

Neste servizo tamén se proporciona información sobre os trámites 
e xestións que deben facer os traballadores desprazados ou que se 
despracen ao estranxeiro. Deste xeito, as empresas e os traballadores 
que se vaian desprazar ao estranxeiro poden consultar que trámites 
e xestións previas deben realizar na Tesourería Xeral da Seguridade 
Social e no Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), alén de 
como deben actuar se se produce un accidente laboral.

Neste teléfono tamén se proporciona información e asesoramento 
sobre as coberturas, prestacións e servizos de Ibermutuamur, así 
como sobre a súa rede de centros; por medio deste, poderanse 
comunicar, ademais, posibles queixas e reclamacións relacionadas 
cos servizos de Ibermutuamur. Por último, tamén se poderán 
resolver as posibles dúbidas ou incidencias que lles poidan xurdir 
aos usuarios dos servizos e coñecer as funcionalidades destes 
servizos ofrecidos a través da Internet (portal do paciente, portal 
divulgativo PRL, Cibermutua, etc.).

Oficina de Atención ao Cliente: proporciona información am-
pla e detallada sobre a rede de centros de Ibermutuamur, así como 
sobre todas as súas coberturas, prestacións e servizos.

Ademais, este servizo axudarao a xestionar as solicitudes que precise 
a súa empresa, informándoo da xestión precisa en cada trámite, e 
resolverá os posibles incidentes relacionados cos servizos que ofrece 
Ibermutuamur, así como as queixas e reclamacións relacionadas con 
estes. Atenderá tamén as súas suxestións e agradecementos. 

Portal de seguridade e saúde laboral: é un portal 
especializado na prevención de riscos laborais, e o seu obxectivo é 
difundir e fomentar unha auténtica cultura preventiva para reducir 
a sinistralidade laboral e promover novas prácticas empresariais.



Coñece un pouco máis sobre 
Ibermutuamur

Na actualidade, Ibermutuamur ten asociadas máis 
de 137  000 empresas, protexe máis de 1 millón de 
traballadores e conta cunha rede asistencial de 100 centros 
propios e case 1000 concertados en toda España.

Segundo os datos da enquisa sobre a calidade dos servizos que 
realiza Ibermutuamur cada ano, o 91 % dos mutualistas ma-
nifestan estar «satisfeitos» cos servizos recibidos na mutua.
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