Ficha de Servizos Asepeyo
Prestacións complementarias

Descrición da prestación
Asepeyo, a través da súa Comisión de Prestacións Especiais
(CPE), pode recoñecer prestacións para facer fronte a situacións
sobrevidas de especial estado ou situación de necesidade, que os
traballadores ou aqueles que reciben os seus dereitos sufran
como consecuencia dun accidente ou enfermidade profesional.
As prestacións complementarias son de carácter potestativo e
diferéncianse das prestacións regulamentarias da Seguridade
Social.
Beneficiarios
Os traballadores que sufriron un accidente laboral ou enfermidade
profesional, ou os seus dereitohabentes ata o segundo grao, e
que cumpran os requisitos esixidos para acceder ás prestacións.
Prestacións
•

•

•

Axudas para a rehabilitación e recuperación
· Axuda para custear o ingreso nun centro socio-sanitario
ou residencial
· Gastos vencellados ao ingreso nun centro hospitalario
· Próteses e axudas técnicas non reguladas
· Tratamentos médicos ou terapias non regulados
Reorientación profesional e adaptación do posto de
traballo
· Cursos de formación profesional e inserción sociolaboral
· Adaptación do local onde o traballador autónomo
desenvolve a súa actividade, así coma os medios de
traballo
Axuda para adaptación dos medios esenciais no
desenvolvemento das actividades básicas da vida diaria
· Eliminación de barreiras na vivenda habitual
· Adquisición dunha vivenda habitual adaptada
· Adaptación ou adquisición dun vehículo
· Apoio domiciliario para o desenvolvemento das
actividades básicas da vida diaria
· Acceso ás novas tecnoloxías da información e
comunicación
•

Outras prestacións

·
·

Complemento ao auxilio por defunción
Formación no coidado de persoas en situación de grande
invalidez
Mantemento da posesión ou desfrute da vivenda habitual

·

Estas prestacións teñen carácter potestativo, tanto no seu
recoñecemento como na súa contía, e non poderán ser obxecto
de ningún recurso en vía administrativa nin xurisdicional.
A CPE poderá determinar a porcentaxe dos gastos da cobertura
que van sufragar, atendendo ao especial estado ou situación de
necesidade do beneficiario.
Deberá estar debidamente xustificada a existencia do especial
estado ou situación de necesidade. Deberá ser sobrevido e atopar
a súa causa directa no accidente de traballo ou na enfermidade
profesional.
Débense achegar as facturas e/ou documentos que xustifiquen os
gastos realizados para estes fins.
Contía
O importa da prestación complementaria determínao, en cada
caso concreto, a CPE.
Forma de pagamento
Cando a CPE aprobe a concesión da prestación, abóase
mediante transferencia bancaria. En todos os casos, é preciso
presentar as facturas que xustifiquen o destino da prestación
complementaria recibida.
Custe
Esta prestación está incluída na cotización á Seguridade Social
por accidente de traballo e enfermidade profesional.
Procedemento de solicitude
Débese cubrir o impreso de solicitude dispoñible nos centros
asistenciais de Asepeyo, e achegar a documentación económica
que acredite os ingresos da unidade de convivencia familiar, así
como o resto de documentos que se establezan para cada tipo de
prestación.

A ter en conta
Poderanse conceder distintas axudas complementarias, ou
incluso a mesma axuda máis dunha vez, no caso de que se
produza unha nova situación de necesidade, sempre que dita
situación non quedase cuberta e as axudas estean recollidas.
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