Procediment en cas d’accident de treball amb baixa

Dia accident
Notifica l'accident a l’empresa, sol·licita
el volant d'assistència i se’n va al centre
assistencial d'Asepeyo

Treballador/a

Empresa (E)
o Col·laborador (C)

Procés

Data d’alta

Entrega periòdicament els comunicats de confirmació.
Termini: 3 dies hàbils

Causa alta

Emplena el volant d’assistència (E) i el
dóna al treballador/a

Emplena el comunicat d’accident i el tramita al
sistema DELTA o CONTA (a Catalunya) (E) o
(C) en els 5 dies hàbils següents a l’accident

Tramita el comunicat de baixa pel
Sistema Red (E) o (C).
Termini: 3 dies hàbils des de la recepció

Fa cada mes les corresponents deduccions de
la prestació d’incapacitat temporal (E) o (C)

Tramita el comunicat d’alta pel
sistema RED (E) o (C).
Termini: 3 dies hàbils des de la
recepció

Assistència mèdica

Assistència mèdica i rehabilitació

Fi de l'assistència

Estén el comunicat mèdic de baixa que
dóna al treballador/a amb la sol·licitud
de la declaració del comunicat
d'accident

Remet a l'empresa i/o al col·laborador
les notificacions electròniques
(e-confirmació)

Envia e-AT d'alta a l'empresa i/o al
col·laborador el mateix dia de l'alta

Entrega el comunicat de baixa a
l'empresa. Termini: 3 dies hàbils

Transmet la notificació e-AT de baixa a
l'empresa i/o al col·labo-rador el mateix
dia de l'assistència

Entrega a l'empresa el comunicat
d'alta en 24 hores

Tramita el comunicat de confirmació pel
Sistema Red (E) o (C).
Termini: 3 dies hàbils des de la recepció

De l’1 al 4 de cada mes carrega a la
web el llistat de deduccions de pagament delegat de l'empresa vinculat a
aquesta baixa
Si al treballador/a se li acaba el contracte
laboral, Asepeyo assumeix la prestació
d'incapacitat temporal fins a la data d'alta

Procediment en cas de malaltia comuna amb baixa

Treballador/a

Data incidència

Procés

Va al Servei Públic de Salut per
rebre assistència

Seguiment periòdic en el Servei
Públic de Salut

Lliura el comunicat de baixa a
l’empresa.
Termini: 3 dies hàbils

Fa arribar periòdicament els comunicats de confirmació a l’empresa.
Termini: 3 dies hàbils

Data d’alta
Entrega el comunicat d’alta a
l’empresa en 24 hores

Es presenta a citació dels serveis
mèdics d’Asepeyo
Tramita el comunicat de baixa via
sistema RED (E) o (C).
Termini: 3 dies hàbils

Tramita comunicats de confirmació
via sistema RED (E) o (C)

Rep comunicat via sistema RED

Cita i visita periòdicament el
treballador/a a partir del dia 1er de
baixa mèdica

Empresa (E)
o Col·laborador (C)

Crea expedient de baixa

Tramita el comunicat d’alta via
sistema RED (E) o (C)

Fa les deduccions corresponents a
la prestació d’incapacitat temporal
en els determinats períodes (E) o
(C)

Si escau, fa la proposta d'alta o
d'invalidesa a la Inspecció Mèdica
Si al treballador/a se li acaba el contracte
laboral, Asepeyo assumeix la prestació
d'incapacitat temporal fins a la data d'alta

Tanca expedient

Procediment en cas d’accident de treball sense baixa

Dia accident

Procés

Notifica l'accident a l’empresa,
sol·licita el volant d'assistència i
va al centre assistencial
d'Asepeyo

Torna a l’empresa o s’hi reincorpora l’endemà

Emplena el volant d’assistència
(E) i el dóna al treballador/a

Emplena la relació d’accidents de
treball sense baixa i la tramita pel
sistema DELTA o CONTA (a
Catalunya) (E) o (C). Termini: 5
primers dies hàbils del mes
següent al de l’accident

Assistència mèdica

Dóna un justificant d’assistència al
treballador/a per tornar a treballar;
o un document ATM perquè es
reincorpori l’endemà.

Treballador/a

Empresa (E)
o Col·laborador (C)

Emet comunicat mèdic de baixa,
conforme no causa baixa i el dóna al
treballador/a amb la sol·licitud de
declaració d'accident
Transmet notificació e-AT sense
baixa a l'empresa i/o al col·laborador
el mateix dia de l'assistència

Entrega documentació a l’empresa
(justificant d’assistència o document ATM –A trabajar mañana)

