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Preguem prestin assistència al següent treballador com a conseqüència d’un possible accident de treball:
DADES DE L’EMPRESA
Raó social

NIF/CIF

CCC

NIF/NIE

Telèfon mòbil

DADES DEL TREBALLADOR
Nom i cognoms

Domicili

Població

Codi postal

E-mail

Professió

DADES DE L’ACCIDENT
Descripció de l’accident

Data
Hora
Accident de trànsit

SÍ
NO

Correu electrònic de l’empresa
Telèfon de contacte de l’empresa

Correu electrònic de contacte: at@activamutua.es

Signatura i segell de l’empresa
........................................................... , ........................... de ................................................ de 20.....................

L’emissió d’aquesta sol·licitud d’assistència sanitària no suposa reconeixement d’accident de treball. L’INFORME MÈDIC DE BAIXA O COMUNICAT D’ASSISTÈNCIA SENSE BAIXA MÈDICA li serà lliurat al treballador sempre que aporti aquesta sol·licitud i els nostres metges considerin que és un ACCIDENT DE TREBALL.
Si causa baixa mèdica hauran de tramitar el corresponent comunicat d’accident de treball, mitjançant el sistema Delt@ o Conta en els cinc dies hàbils següents a la data d’emissió de la baixa mèdica. Si no causa BAIXA MÈDICA han d’incloure aquest procés en la Relació d’Accidents de Treball Sense Baixa
Mèdica Delt@ o Conta del mes següent al de l’assistència. L’emissió d’aquest document no exonera l’empresa de l’obligació legal de realitzar el comunicat
oficial d’accident a través dels portals Delt@ o Conta. Disposen de l’eina de precomunicats a través de SERVIMUTUA.

En compliment amb l’establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (en endavant RGPD), l’informem que les dades personals facilitades son incorporades a una base de dades titularitat i responsabilitat d’ACTIVA MUTUA on la seva finalitat es la gestió de les contingències professionals i comunes. Les seves dades
es conservaran durant el temps necessari per la finalitat del tractament i una vegada finalitzada la mateixa es mantindran a disposició de l’administració pública, jutges i tribunals
durant el termini previst de prescripció de les accions que resultin d’aplicació al tractament de les seves dades. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició
i portabilitat mitjançant el correu electrònic lopd@activamutua.es. Pot dirigir-se al nostre Delegat de Protecció de Dades mitjançant el correu electrònic dpo@activamutua.es. Per
últim, l’informem que te dret a reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades; www.agpd.es. Podrà trobar mes informació en la nostra política de privacitat de la web;
www.activamutua.es
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Delegacions Activa Mutua
A Coruña

acoruna@activamutua.es

Madrid

admisionmadrid@activamutua.es

Albacete

albacete@activamutua.es

Málaga

malaga@activamutua.es

Alacant

alicante@activamutua.es

Mataró

mataro@activamutua.es

Almeria

almeria@activamutua.es

Montblanc

montblanc@activamutua.es

Amposta

amposta@activamutua.es

Móra d´Ebre

mora@activamutua.es

Antequera

antequera@activamutua.es

Motril

motril@activamutua.es

Badajoz

badajoz@activamutua.es

Múrcia

murcia@activamutua.es

Balaguer

balaguer@activamutua.es

Ourense

orense@activamutua.es

Barcelona - Bailèn

dispensaribailen@activamutua.es

Oviedo

oviedo@activamutua.es

Barcelona - Tarradellas

dispensaritarradellas@activamutua.es

Palafrugell

palafrugell@activamutua.es

Benetússer

benetusser@activamutua.es

Palència

palencia@activamutua.es

Beniparrell

beniparrell@activamutua.es

Palma de Mallorca

baleares@activamutua.es

Bilbao

bilbao@activamutua.es

Prat del Llobregat

elprat@activamutua.es

Burgos

burgos@activamutua.es

Reus

recepcio.reus@activamutua.es

Cáceres

caceres@activamutua.es

Sabadell

sabadell@activamutua.es

Cádiz

cadiz@activamutua.es

Salamanca

salamanca@activamutua.es

Cambrils

cambrils@activamutua.es

Sant Carles de La Ràpita

larapita@activamutua.es

Canals

canals@activamutua.es

Santa Coloma de Queralt

santacoloma@activamutua.es

Castelló

castellon@activamutua.es

Santander

santander@activamutua.es

Ciudad Real

ciudadreal@activamutua.es

Segovia

segovia@activamutua.es

Córdoba

cordoba@activamutua.es

Seu d’Urgell

laseu@activamutua.es

Conca

cuenca@activamutua.es

Sevilla

sevilla@activamutua.es

Deltebre

deltebre@activamutua.es

Tarragona Clínica

recepcioclinica@activamutua.es

El Vendrell

vendrell@activamutua.es

Tarragona Port

porttgna@activamutua

Elche

elche@activamutua.es

Tenerife

tenerife@activamutua.es

Gandia

gandia@activamutua.es

Toledo

toledo@activamutua.es

Girona

girona@activamutua.es

Tortosa

tortosa@activamutua.es

Granada

dispensariogranada@activamutua.es

Ulldecona

ulldecona@activamutua.es

Huelva

huelva@activamutua.es

Valencia

valencia@activamutua.es

Igualada

igualada@activamutua.es

Valladolid

valladolid@activamutua.es

Jaen

jaen@activamutua.es

Valls

valls@activamutua.es

Jerez de la Frontera

jerez@activamutua.es

Vielha

vielha@activamutua.es

La Bisbal d’Empordà

labisbal@activamutua.es

Vilanova i la Geltrú

vilanova@activamutua.es

Les Palmes

laspalmas@activamutua.es

Zamora

zamora@activamutua.es

León

leon@activamutua.es

Saragossa

zaragoza@activamutua.es

Lleida

lleida@activamutua.es
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