Sistema de recàrrecs i bonificacions
Actualment tenim establerts tres tipus de recàrrecs, aprovats per junta directiva el passat març
de 2015 i informats en el butlletí d’aquell any 2015 i en l’assemblea de socis, on tots poden
assistir. Els socis tenen el dret d’estar informats degudament i el deure de llegir tota la informació.
El fet de no llegir-la no eximeix de responsabilitat. El butlletí s’utilitza per a que tots els mutualistes
estiguin sempre informats dels possibles canvis que es puguin donar.
Tipus de recàrrec
•

•

•

Recàrrec per freqüència: Quan se superen el nombre d’actes mèdics segons la quota.
Recordar que la quota de modalitat 2 té un límit de 12 actes mèdics/any, la modalitat 3
té un límit de 20 actes mèdics/any i la modalitat 4 té un límit de 20 actes mèdics/any. El
recàrrec NO té res a veure amb els copagaments que s’apliquen al superar els actes.
L’usuari abona els actes que es fan de més però a part després hi ha el recàrrec
Recàrrec per cost: Quan l’usuari realitza actes mèdics (ja sigui una visita, prova o
intervenció quirúrgica) d’alt cost econòmic, encara que no es superin els actes mèdics
de la seva quota es pot incórrer en aquest recàrrec.
Marge tècnic: Es fa una mitjana aritmètica dels ingressos i despeses dels últims 3 anys.
Si la despesa supera els ingressos, s’aplica aquest recàrrec de marge tècnic. Aquesta
despesa, pot ser per freqüència o per cost. Aquest marge tècnic només afecta als
mutualistes d’antiguitat superior a 5 anys

Quan s’apliquen els recàrrecs?
Mutualistes amb antiguitat menor a 5 anys: els usuaris que porten menys de cinc anys a la
mútua es consideren de poca antiguitat, per tant, el primer any que es passen d’actes mèdics
(freqüència) o l’activitat ha estat d’alt cost econòmic (cost), se li pot aplicar o bé el recàrrec per
freqüència o bé el recàrrec per cost, o les dues coses combinades.
Mutualistes amb antiguitat superior a 5 anys: els usuaris que porten més de cinc anys a la
mútua han de superar la freqüència o el cost durant tres anys consecutius. El recàrrec per marge
tècnic es calcula com s’ha comentat anteriorment.
Els recàrrecs poden arribar a ser el triple de la quota i s’apliquen durant 1 any pel que fa els recàrrecs
de freqüència i/o cost, i durant 2 anys pel recàrrec per marge tècnic. S’informarà de l’aplicació
d’aquests recàrrecs de forma anticipada. Un cop passat l’any o els dos anys, la penalització finalitza
sempre i quan no es torni a donar la mateixa situació. Els actes mèdics es comptabilitzen de gener a
desembre de cada any i en embaràs, part, infants (fins als 14 anys) i urgències NO s’apliquen els recàrrecs.
BONIFICACIONS: Aquells associats que durant dos anys seguits tinguin una freqüència inferior a la meitat
de la mitja de la seva modalitat obtindran un descompte a la quota del 12,68% a la modalitat Aliança
Especialistes i del 17,5% a les modalitats Aliança Quirúrgica i Aliança Hospitalitzacions. En superar aquest
límit la quota deixarà de gaudir d’aquest descompte l’any següent.
He estat degudament informat i entenc el contingut de dita informació

Signatura:

