Anex al Document de Proposició d'Associació
Prestació Econòmica d'Incapacitat Temporal
derivada de contingències comunes
Document núm
Codi de Compte de Cotització:
Data d'entrada en vigor de l'Associació:
Venciment d'aquesta cobertura: El mateix que el del Document
d’Asocciació d'Accidents de Treball

Dades de l'Empresa_____________________________________________________________________
Nom o Raó Social
Domicili
Social:

Localitat

Província

C.P.

Laboral:

Localitat

Província

C.P.

Nre. Inicial de Treballadors

CIF/NIF

Telèfon

Fax

Sol·licita de la mútua l'Associació a la mateixa, als efectes de la cobertura de la prestació econòmica d'incapacitat temporal derivada
de contingències comunes, fent constar la veracitat de les dades que a continuació es detallen.

Dades de l'Activitat Laboral______________________________________________________________
Descripció dels treballs o indústria objecte de la associació

Opció exercida_________________________________________________________________________
Prestació Econòmica d'Incapacitat Temporal derivada de contingències comunes.

Prestacions garantides__________________________________________________________________
Subsidi d'Incapacitat Temporal per malaltia comuna o Accident no laboral dels treballadors que presten els seus serveis en els
centres de treball dels codis de compte de cotització dels quals es detallen en aquest Anex al Document de Proposició d'Associació,
en la quantia i amb subjecció a les condicions regulades per aquesta prestació en el Règim de la Seguretat Social en què
estiguen enquadrats.

Salari Regulador _______________________________________________________________________
El declarat en les relacions nominals de treballadors segons la normativa aplicable en el règim de la Seguretat Social
d'encuadrament.

Informe emès pel Comitè d'Empresa o Delegat de personal ____________________________________
S'adjunta
No s'adjunta perquè aquest òrgan de representació dels treballadors no existeix
No s'adjunta per (indiqueu motiu)

Acceptació de la Associació ______________________________________________________________
L'empresa associada declara conèixer els Estatuts de la Mútua i les Condicions Generals del Conveni d'Associació, i del seu Annex que
accepta íntegrament. FREMAP, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social nº 61, accepta la sol•licitud i assumeix la cobertura de
prestació econòmica d'Incapacitat Temporal de l'Empresa esmentada més amunt.

,

de/d’

de
L’Empresa

La Mútua

Signatura:
Cárrec:
NOTA INFORMATIVA PROTECCIÓ DE DADES
Als efectes previstos en l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, les dades de caràcter personal incloses en aquest document seran incorporades a un fitxer
automatitzat del qual és titular FREMAP, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social nº 61, fi de col·laborar en la gestió de la prestació econòmica d'Incapacitat
Temporal derivada de Contingències Comunes en l'àmbit de la Seguretat Social.
Respecte de les dades esmentades, podreu exercir el vostre dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos en l'esmentada Llei
Orgànica 15/1999, adreçant-vos per escrit a FREMAP, Carretera de Pozuelo nº 61, Majadahonda (28222, Madrid).

