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ENTRA EN
LA NOVA
MUTUA
ON LINE 3.0
MOL laboral:
butlletí de
NOVETATS
JURÍDIQUES

Nou SISTEMA
Nou PORTAL
D'ABSENTISME PER ALS TEUS
TRÀMITS amb
Conta

Classifica la
informació de
les baixes i/o
l’absentisme de la
teva empresa amb
una nova variable
més pràctica i
útil per a la teva
organització: centres
de treball.

Accedeix des
del teu portal al
Butlletí de Novetats
Jurídiques, amb les
últimes normatives
i convenis que et
mantindran al dia
de tota l'actualitat
legislativa.

Conté tota la
informació dels
treballadors de
la teva empresa
classificada en
diferents tipus
d'informes. Tot això
amb la possibilitat
de personalitzar-la
a la carta segons les
teves necessitats.

Nou sistema de
tramitació dels
comunicats
d’accident laboral
i de relació sense
baixa. Permet
optimitzar el seu
temps d'una manera
àgil i senzilla.

Accedeix a
Mutua On Line

Atenció a l’usuari

900 100 692

la nostra xarxa assistencial a

www.uniondemutuas.es

MU

Informació de
salut laboral
per CENTRES
DE TREBALL

A
TU

Tots els teus tràmits
amb la Mútua amb
només un clic

GESTI

Serveis
Mutua On Line 3.0

MUTUA

còmoda, àgil
i Portal
segura
de
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Mutua On Line és un
portal de serveis dirigit a
les nostres EMPRESES,
COL·LABORADORS I
AUTÒNOMS per a la
gestió de la salut laboral
d’una forma còmoda,
àgil i segura; apropant la
informació amb només
un clic.

Amb Mutua On Line 3.0
podràs accedir a un ample
ventall d’informació i serveis
que et permetrà gestionar
o tramitar totes aquelles
qüestions relacionades amb
la SALUT LABORAL de la
teva empresa o empreses.
Així mateix, comptaràs
amb una àmplia informació
sobre l’ABSENTISME que
t'ajudarà a millorar la presa
de decisions en la teva
empresa.

!
Rebre noves
ALERTES amb totes
les teves gestions
sobre la salut
laboral pendents
de tramitar per
centres de treball.

Rebre AVISOS
amb qualsevol
alteració en
l'estat dels
processos de
salut.

Configura
de forma
personalitzada
la recepció
d'E-MAILS
AMB AVISOS I
ALERTES.

Tramitar el
COMUNICAT
D'ACCIDENT
LABORAL amb
tota la informació
necessària amb
Delt@ o Conta.

Tramitar
el VOLANT
d'assistència
de forma
telematitzada.

Configurar
diferents USUARIS
segons EL PERFIL
i les seves
responsabilitats.

Consultar
possibles
DEDUCCIONS
INDEGUDES en
els pagaments
delegats.

Accedir al
CALENDARI
gràfic dels teus
PROCESSOS
per millorar la
gestió de la salut
laboral.

Sol·licitar
FARMACIOLES i
consultar l'estat
de les teves
sol·licituds.

Dades de
contacte del
teu ASSESSOR
PERSONAL a la
Mútua.

Accedeix
serveisdes de qualsevol lloc
i estalvia temps.

Mutua On Line
t’adapta a la constant
evolució de NOUS
DESENVOLUPAMENTS
NORMATIUS que
estableix la Llei per a la
gestió de les prestacions
i contingències.

Mutua On Line t'ajudarà a gestionar
millor els tràmits amb la Mútua de
manera simple i telematitzada.

Sol·licitar la
DOCUMENTACIÓ
de la teva empresa
responent a les
teves necessitats
de forma
immediata.

Accés al
PORTAL
D’ABSENTISME
per a informes més
complets, gràfics
i personalitzats
segons el teu criteri.

Accessos

MUTUA

Si ja ets usuari de MUTUA ON LINE podràs
seguir utilitzant les claus actuals. Si encara
no ets usuari de la plataforma i vols accedirhi, hauràs de disposar d'autorització per al
sistema RED i formalitzar un nou contracte.
Si no disposes d'autorització per al sistema
RED, pots demanar-li les claus d'accés a la
teva assessoria laboral o posar-te en contacte
amb el teu assessor assignat.

