La Mútua dels Enginyers:
aspectes a tenir en
compte en marxar a
treballar a l’estranger
Pel fet de ser mutualista, els enginyers tenim gratuïtament una targeta de
serveis on, entre d’altres hi ha la cobertura d’assistència en viatge per
estades màximes de 60 dies amb garantia de 6.000€ per casos
d’assistència mèdica i altres garanties complementaries com trasllat per
accident o malaltia i despeses d’acompanyants (podeu consultar la web de
la Mútua per veure’n detalls).
Si l'estada és més llarga consulteu amb els assessors de la Mútua perquè
us orientin en quina modalitat d’assegurança us és més beneficiosa, si
penseu anar i venir sovint potser us calgui una assegurança específica
d'assistència en viatge amb cobertures més amplies, segurament
necessitareu contractar una assegurança privada d’assistència sanitària
depenen de si el país on aneu pertany a la C.E.E. o no, si és així, us ho
podem tramitar a la Mútua amb una companyia multinacional o al país on
anireu a treballar.
Un aspecte important a tenir en compte és la cobertura de l’assegurança
de Responsabilitat Civil Professional, a través de la pòlissa col·lectiva del
Col·legi es dona cobertura mundial excepte a U.S.A. i Canadà, no obstant si
l’estada a l’estranger és per més d’un any i en funció del país on es vagi,
consulteu amb la Mútua si és convenient contractar alguna ampliació,
caldrà també demanar a l’empresa per qui treballareu si té cobertura
professional pels empleats, o si és d'exercici lliure la conveniència de
buscar una cobertura al país d'acollida.
En tot cas i donat les múltiples situacions diferents en que us podeu trobar
sempre des del col·lectiu dels enginyers us donarem la millor solució.
Contacte: correu@mutua-enginyers.com - Tel. 932 954 300
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