
Alter 3.0
La cobertura alternativa 
més completa i segura



Alter 3.0
ALTER 3.0 és el conjunt de cobertures alternatives més complet del mercat. Creat pensant en el que 
necessita l’advocat que exerceix per compte propi, amb avantatges i innovacions importants per oferir en tot 
moment la màxima qualitat. 

Per a més informació: Tel. 902 512 777 · assessors@altermutua.com

Incapacitat per malaltia o accident

Incapacitat parcial

Subsidi per maternitat o adopció

Subsidi per paternitat

Lactància natural o artificial

Cobertura per perill vital de la mare o el fetus

Hospitalització per malaltia o accident

Hospitalització per patologies de l’embaràs i part

Servei d’enterrament

Mort per qualsevol causa

Capital addicional per mort per accident

Pensió per incapacitat permanent absoluta

Jubilació

Prestacions socials

Servei d’orientació social

Intervencions quirúrgiques i proves de diagnòstic

Indemnització per odontologia 

Subsidi per despeses mèdiques, ortopèdia i pròtesi

Subsidi per ortopèdia i pròtesi

Subsidi per òptica: ulleres i lents de contacte

Pensió vitalícia en cas de dependència severa

Pensió vitalícia en cas de gran dependència

30€/dia, 46€/dia

15€/dia

2.250€

450€

675€

30€/dia, 46€/dia

72€/dia (UCI 216€/dia)

72€/dia (UCI 216€/dia)

3.500€

50.000€

50.000€

1.200€/mes

Segons aportació

Gratuït

Gratuït

Segons barem

Segons barem

Segons barem

Segons barem

Segons barem

500 / 1.000€/mes

1.000 / 2.000€/mes

Avui en dia és molt important estar ben 
protegit, més encara quan treballem per 
compte propi i tot depèn de nosaltres.

Incapacitat Professional i Hospitalària:

Indemnització econòmica diària en 
cas de baixa per malaltia o accident 
en qualsevol àmbit de la vida personal 
i professional i indemnització en 
cas d’hospitalització per qualsevol 
causa i des del primer dia, amb triple 
indemnització en cas d’estada a UVI 
o UVCI. També cobreix un subsidi 
per maternitat, lactància, paternitat i 
adopció.

Servei d’Enterrament 

És un producte flexible que combina la 
prestació del servei integral d’assistència 
i assessorament amb la possibilitat 
d’indemnització econòmica. Inclou 
també la incineració, l’assistència en 
viatge familiar, les despeses mèdiques 
a l’estranger i el trasllat nacional i 
internacional.

Assegurança de Vida

Indemnització del capital assegurat en 
cas de mort per qualsevol causa, tant 
per malaltia comuna com per malaltia 
professional o accident, del mutualista 
i de qualsevol dels seus familiars 
inscrits.

Assegurança d’Accidents 

Indemnització del capital assegurat en 
cas de mort per accident, inclosos els 
accidents de circulació i laborals,del 
mutualista i de qualsevol dels seus 
familiars inscrits, amb cobertura 24 
hores.

Incapacitat Permanent Absoluta

Pensió mensual en el cas de no poder 
desenvolupar cap relació laboral o 
activitat professional degut a una 
situació física irreversible provocada 
per malaltia o accident.

Cobertura                      Alter     Alter PlusOpció alternativa a autònoms

Pla de Previsió Assegurat

És un pla d’estalvi pensat per a la 
jubilació amb un interès fix garantit, a 
més de la participació en els beneficis 
obtinguts durant cada exercici, i amb 
avantatges fiscals per a tots els advocats 
i els seus familiars.

Prestacions Socials

Cobertura gratuïta que té com a objecte 
estendre l’acció protectora de la Mútua 
cap a aquelles situacions d’infortuni, 
mitjançant principalment ajuts econòmics 
temporals.

Servei d’Orientació Social

Servei gratuït per a tots els mutualistes 
i els seus familiars de primer grau que 
consisteix a orientar sobre els recursos 
relacionats amb l’àmbit social. També 
inclou l’accés amb descomptes a serveis 
domiciliaris, centres residencials, 
centres sociosanitaris i centres de dia.

Intervencions Quirúrgiques

Indemnització econòmica en cas 
d’intervenció quirúrgica, exploracions 
o tractaments especials en qualsevol 
centre assistencial, clínica, hospital 
públic o privat, i en qualsevol zona 
geogràfica, segons el barem establert. 
També queda inclosa la indemnització 
per tractaments d’odontologia.

Despeses Mèdiques 

Indemnització econòmica per cobrir 
les despeses econòmiques estimades 
amb motiu d’una malaltia, així com 
les despeses per òptica, ortopèdia o 
pròtesi.

Assegurança de Dependència

Pensió mensual vitalícia en cas 
d’incapacitat per desenvolupar la vida 
quotidiana de forma autònoma. Cobreix 
l’estat de gran dependència i també la 
dependència severa i està adaptada al 
que preveu la normativa estatal (Llei 
39/2006). 


