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1
Ibermutua

Ibermutua, ampla experiencia e sensibilidade ao
autonómico e rexional
Ibermutua somos o resultado do maior número de procesos de integración producidos no sector
das mutuas ata o momento (con 26 mutuas de ámbito provincial e rexional).
 ontamos cunha acreditada experiencia no desenvolvemento dos mesmos e hoxe somos a terceira
C
mutua a nivel nacional e a primeira en Asturias, Galicia y na Región de Murcia por cuota de mercado.
 s nosas orixes remóntanse a 1926, coa Mutua Castellana, unha das entidades más antigas do
A
sector.
A diversidade: unha das notas características e distintivas de Ibermutua.

A adecuación á estructura e organización autonómica do noso país, que se concreta e canaliza na
creación e funcionamento de Xuntas Territoriais (Alacante, Asturias, Castela e León, Galicia, Murcia e
Valencia) e Provinciais (Guadalaxara e Toledo).

1 Ibermutua
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Actividad y coberturas
Como Mutua Colaboradora coa Seguridade Social, prestamos os seguintes servizos:

Protección integral na cobertura dos
riscos profesionais que comprende
a Asistencia Sanitaria, a xestión das
Prestacións Económicas e Sociais
e o asesoramento, promoción, e
información e divulgación en materia de
Prevención de Riscos Laborais e mellora
das condicións de traballo e saúde da
población traballadora.
(Continxencias Profesionais)

1 Ibermutua

Xestión da Incapacidade Temporal por
enfermidade común e accidente non laboral.
(Continxencias Comúns)

Protección por cese de actividade de
Traballadores/as Autónomos/as.
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Principais magnitudes

Principais magnitudes

2 Principais magnitudes
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3

Protección integral na cobertura de riscos profesionais
(Continxencias Profesionales)
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A protección integral dos riscos profesionais do seu colectivo protexido abarca:

Urxencias médicas e asistencia ambulatoria.

Asistencia
sanitaria

Rehabilitación
e fisioterapia
Readaptación
profesional, terapia
ocupacional
e asistencia social
e psicolóxica

Hospitalización e especialidades médico cirúrxicas.

Servizo de rehabilitación, integrado por
médicos rehabilitadores e fisioterapeutas
que aplican as técnicas máis adecuadas
a cada tratamento.

A reincorporación das persoas
accidentadas no seu medio social
e laboral constitúe un obxetivo
fundamental en Ibermutua.
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A protección integral dos riscos profesionais do seu colectivo protexido abarca:

Cobertura das
prestacións
económicas

Prestacións económicas de incapacidade temporal.
Prestacións económicas por lesións permanentes non invalidantes.
Prestacións económicas de incapacidade permanente, segundo o grado:
- Incapacidade permanente parcial para a profesión habitual.
- Incapacidade permanente total para o desempeño da profesión habitual.
- Incapacidade permanente absoluta para todo o traballo.
- Gran Invalidez.
 restacións de morte e supervivencia:
P
- Viuvez.
- Orfandade.
- Auxilio por defunción.
 restacións de risco durante o embarazo.
P
Prestacións de risco durante a lactancia natural.
Prestación económica por coidado de menores afectados polo cancro ou
outra enfermidade grave.

A través da Comisión de Prestacións Especiais

Prestacións
sociais

Xestiónanse as prestacións complementarias de asistencia social aos
traballadores protexidos que, como consecuencia de sufrir un accidente de
traballo ou unha enfermidade profesional, atópanse nun especial estado de
necesidade.

3 Protección integral na cobertura de riscos profesionais (Continxencias Profesionais)
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Prevención de
Riscos
Laborais e mellora
das condicións
de traballo e saúde
na empresa

 noso primeiro obxectivo é reducir a siniestralidade laboral e mellorar as
O
condicións de traballo nas empresas.
 ara elo, prestamos os servizos de asesoramento, promoción e información
P
e divulgación en materia de prevención de riscos laborais e mellora das
condicións de traballo e saúde da poboación traballadora

 nosa actuación ten permitido reducir as taxas de siniestralidade das nosas
A
empresas mutualistas por riba da disminución rexistrada no noso país nos
últimos anos.

Conforme ao disposto no Real Decreto 860/2018 do 13 de xullo, polo que se regulan as actividades
preventivas da acción protectora da Seguridade Social a realizar polas Mutuas Colaboradoras coa
Seguridade Social

3 Protección integral na cobertura de riscos profesionais (Continxencias Profesionais)
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4
Xestión da incapacidade temporal
por enfermedade común e accidente non laboral
(Continxencias Comúns)
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Encargámonos de xestionar a incapacidade temporal por continxencia común,
traballando coa empresa na disminución do absentismo laboral por causa médica.

O seguimento sanitario dos procesos de incapacidade temporal.

Esta xestión
comprende


Ibermutua
contactará coa persona enferma para interesarse
polo seu estado de saúde e tratar de colaborar na sua curación,
axilizando a realización de probas diagnósticas co fin de que poida
reincorporase ao ámbito laboral mais rápidamente e nas mellores
condicións posibles.
 pago da prestación económica desde o décimo sexto día de
O
baixa (Entre o cuarto e o décimo quinto día corre a cargo da
empresa - Iníciase a partir do cuarto día da baixa médica).

4 Xestión da Incapacidade temporal por enfermedade común e accidente non laboral (Continxencias Comúns)
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5
Protección para traballadores/as autónomos/as
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En Ibermutua ponemos a disposición dos/as autónomos incluidos/as tanto no Réxime
Especial dos Traballadores por Conta Propia o Autónomos da Seguridade Social como
no Sistema Especial de Traballadores Agrarios por Conta Propia tres tipos de coberturas:

Tipos de
Coberturas

 incapacidade temporal por enfermidade común
A
e accidente non laboral.
O accidente de traballo y enfermidade profesional.
A prestación por cese de actividade.

En conxunto, estas coberturas permítenlle contar cunha protección integral ante todas
situacións de enfermidade, accidente e cese involuntario de actividade, contando ao seu
lado co apoio dunha Mutua como Ibermutua, cos seus centros, profesionais, servizos,
calidade, solvencia e eficacia.

5 Protección para traballadores/as autónomos/as
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6
Que facer en caso de accidente de traballo?
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Os pasos
a seguir en caso
de accidente
de traballo son:

Asistir o máis rapidamente á persoa accidentada.

Acudir
ao centro asistencial de Ibermutua mais próximo,
onde estamos especializados na atención sanitaria urxente
de accidentes laborais.
 caso de que vostede descoñeza onde se atopan ubicados os
En
nosos centros asistenciais, pode poñerse en contacto co teléfono
900 23 33 33, o pode consultar a nosa rede de centros
na nosa páxina web: www.ibermutua.es.

Tamén
pode consultar onde se atopa o centro máis próximo para
vostede a través da app de Ibermutua.

DESCÁRGATE A APP DE IBERMUTUA

Para axilizar os trámites, é convinte que a persoa accidentada leve consigo o Volante de solicitude de asistencia sanitaria
cumprimentado (pode descargarlo na nosa páxina web). Se non fose posible levar este documento, debe levar a súa
tarxeta da Seguridade Social, o DNI ou calquera outro documento que lle identifique e indique a que empresa pertence.

6 Que facer en caso de accidente de traballo?
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E en caso de urxencias vitais e accidentes graves:

Teléfono 900 23 33 33

Asista o máis
rapidamente posible á
persoa accidentada e
chame de inmediato a:


Que
atende e xestiona as urxencias médicas por accidente de
traballo e enfermidade profesional, tanto en España como no
estranxeiro.
Para solicitar asistencia no estranxeiro deberá chamar a través do
número +34 91 744 51 01.

Teléfono de emerxencias na súa zona xeográfica
112 (o similar)

Na nosa páxina web pode consultar cales son os trámites que debe realizar tanto a empresa como
a persoa accidentada en calquera deses supostos.

6 Que facer en caso de accidente de traballo?
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7
Que facer en caso de enfermidade común e accidente non laboral?
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Si ten unha
enfermidade
común o
accidente
non laboral:

A persoa traballadora debe acudir ó Servicio Público de
Saúde
Onde recibirá a asistencia sanitaria que requira.

En caso de non poder traballar a consecuencia da
enfermidade
O médico de Atención Primaria (o seu médico de cabecera) daralle un
parte de baixa, que terá que remitir a súa empresa e esta informaranos a
nós.

Pode consultar os prazos e o procedemento na nosa páxina web

7 Que facer en caso de enfermidade común e accidente non laboral?

www.ibermutua.es
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8
Que outros servizos lle ofrece Ibermutua?
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Xestión
do Absentismo

A través dun conxunto de actuacións encamiñadas a disminuír o
absentismo laboral derivado da incapacidad temporal e outras prestacións,
en colaboración coa empresa.

En función do perfil e características da empresa,
a xestión do absentismo contempla:
 erramentas web para axudar ao control, seguimento e cálculo da
F
incapacidade temporal, que facilita á empresa unha aproximación
ao coñecemento do impacto económico do absentismo no seu
negocio e axuda a identificar situacións, corrixir desviacións e
xestionar o absentismo con maior eficacia.
A realización dun análise multidimensional cun enfoque
epidemiolóxico de todos os factores que afectan ao
comportamento dos indicadores de absentismo por empresa, así
como unha evaluación do comportamento dos indicadores de
absentismo por incapacidade temporal principais, tendo en conta
a evolución temporal, tendencia respecto ao sector e estabilidade,
o que permite avaliar a situación actual e facer estimacións de
prognóstico de futuro.
 incorporación de tecnoloxías sanitarias, a través de servizos
A
integrais de atención sanitaria laboral e unidades especializadas
nas patoloxías máis prevalecentes na poboación traballadora,
que contribúen a unha xestión eficiente de todos os procesos de
incapacidade.

8 Qué outros servizos lle ofrece Ibermutua?
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Servicios Integrais
de Atención
Sanitaria Laboral

Complementan e reforzan a nosa atención sanitaria, ao tempo que
melloran a saúde laboral dos nosos traballadores protexidos.
Incorporamos técnicas terapéuticas avanzadas nos tratamentos médicos e
clínicos, así como os últimos avances da tecnoloxía aplicada á xestión e aos
servicios.
Escola de Costas
Laboratorios de Biomecánica
Rehabilitación y Telerrehabilitación Cardiaca
Unidade do Soño
Unidade de Saúde Mental
Telemedicina e Servizo Sanitario de Asistencia Remota (SAR)

8 Qué outros servizos lle ofrece Ibermutua?
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É a canle virtual en liña que poñemos ao dispor das nosas empresas asociadas e asesorías e
despachos
colaboradores,
para realizar de forma sinxela, áxil e inmediata as xestións, trámites e
Campus
PRL
solicitudes máis frecuentes relacionadas coa Mutua.

Oferta
de servicios
servizos
dixitais
digitales

Portal Divulgativo PRL
A canle para que as empresas mutualistas poidan xestionar a participación dos seus
traballadores
nas actividades
divulgativas.
Portal
del Paciente

@
É a canle virtual en liña para que as nosas persoas protexidas xestionen de forma sinxela, áxil e
inmediata os trámites e solicitudes máis frecuentes relacionadas coa Mutua: solicitar e xestionar
en liña o pago directo por incapacidade temporal, consultar os datos económicos da prestacións
e certificados de retencións, acceder á súa historia médica dixital completa en Ibermutua.

Campus PRL
Campus online de las acciones divulgativas preventivas.

Portal Divulgativo PRL

Portal
delpara
Paciente
Ferramenta
informática
o estudo das cargas laborais e exixencias
ergonómicas dos postos de traballo.
@
8 Qué outros servizos lle ofrece Ibermutua?
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Sites, Publicaciones e Información online
Web Corporativa

Otros servicios
de Atención
e Información

Boletín Informativo
Revista On Mutua
Blog ColectivoSS
Recursos de Seguridade e Saúde no Traballo

Redes Sociais
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9

Por que confiar en Ibermutua?
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Por que asociarse
a Ibermutua?

Pola reducción dos
costes laborais

Pola amplitude da súa
rede de centros e a súa
capacidade de servizo

Pola súa calidade
e a satisfacción
dos seus clientes

Pola súa experiencia
na xestión do
absentismo

Polos seus
servizos dixitais

Pola solvencia
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Pola súa eficiencia

Pola reduccción da
siniestralidade

Pola súa concepción da
atención sanitaria

Polo seu I+D+i na
atención sanitaria e a
xestión
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10
Servicios integrais de atención sanitaria laboral e instalacións
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Acceso directo a nosa rede de centros interactiva

Asturias

Murcia

Granada

Galicia

Alicante

Madrid

Sevilla

Valencia

Valladolid

Servicios sanitarios e instalacións

Laboratorios
de Biomecánica

Centros de Diagnose
por Imaxe

Unidades de
Rehabilitación Cardíaca

Ximnasios de Rehabilitación

Unidades do Soño
29

GRACIAS POLA SÚA CONFIANZA

