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DADES PERSONALS DEL SOL·ICITANT
Primer Cognom 		
Segon Cognom
Nom

DNI/NIF/NIE

Localitat
Telèfon

Província
Mòbil

CP

Correu electrònic

(No repetir dades si l’accidentat i el sol·licitant són de la mateixa persona)

DADESS TREBALLADOR ACCIDENTAT
Cognom i nom		

DNI/NIF/NIE

Domicili

Localitat

Província

CP

Telèfon

Mòbi

Correu electrònic

Data de naixement

Estat civil

Núm. de fills
<18 anys:

>18 anys:

PRESTACIÓ QUE SOL·LICITA
Data AT: .......................................
Ajuda que sol·licita:

DESGLOSSAMENT DE CONCEPTES I IMPORTS PER ALS QUALS SOL·LICITA AJUDA:

(Adjuntar les factures, rebuts o altres documents acreditatius dels conceptes i imports indicats)

Concepte

Import

euros

)
ACCEPTO EXPRESSAMENT rebre les comunicacions i / o notificacions emeses per ACTIVA MÚTUA, per mitjans electrònics, en base a l’art. 41 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sense perjudici de poder revocar la meva autorització en qualsevol moment mitjançant escrit dirigit a ACTIVA MÚTUA.
(1) Marcar una X per autoritzar Activa Mútua.

..........................................................., a ........................ de ................................................ de 20......................

Firma del solicitante

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades contingudes en el formulari de sol·licitud de prestacions especials
s’inclouran en un fitxer resposabilitat d’ACTIVA MÚTUA 2008 , la finalitat és la tramitació de la gestió de la prestació sol·licitada. El titular de les dades autoritza el tractament dels mateixos, inclosos si s’escau els de salut,
amb les finalitats anteriorment detallades.
Així mateix l’informem que podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació a l’adreça lopd@activamutua.es
Llei Orgànica 7/2012, de 27 de desembre, per la qual cosa es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal en matèria de transparència i lluita contra el frau fiscal i en la Seguretat Social.
Set. S’introdueix un nou article 307 ter, amb la redacció següent:
1. Qui obtingui, per a si mateix o per a un altre, el gaudi de prestacions del Sistema de la Seguretat Social, la prolongació indeguda del mateix, o faciliti a altres la seva obtenció, per mitjà de l’error provocat mitjançant la
simulació o tergiversació de fets, o l’ocultació conscient de fets dels quals tenia el deure d’informar, causant amb això un perjudici a l’Administració Pública, serà castigat amb la pena de sis mesos a tres anys de presó.
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