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L’assegurança de baixa laboral és la solució ideal per a l’autònom: li permet afrontar la pèrdua d’in-
gressos que suposa el fet d’haver d’interrompre la seva activitat laboral en cas de malaltia o incapacitat 
temporal total.

EN QUÈ CONSISTEIX?
Es tracta d’una assegurança molt flexible mitjançant la qual l’autònom rep una prestació diària des del 
primer dia de la baixa i que complementa perfectament les prestacions públiques.

Tenir contractat aquest tipus de pòlissa permet garantir una estabilitat econòmica a l’autònom en cas de 
baixa laboral, ja que les prestacions públiques donen una cobertura insuficient, tal i com podem observar 
en el següent exemple:

Vols garantir la teva estabilitat econòmica? Protegeix els teus ingressos amb una assegurança de baixa 
laboral.

QUINS BENEFICIS TÉ L’ASSEGURANÇA DE BAIXA LABORAL?
• Garanteix el teu equilibri econòmic amb una prestació diària que pot anar dels 10 als 250 euros 

diaris (en funció de les condicions de contractació de la pòlissa)
• Contractar aquesta assegurança és senzill i no és necessari un reconeixement mèdic, tan sols cal 

omplir un qüestionari de salut
• Pots contractar la cobertura des del primer dia de la baixa o aplicar diverses franquícies
• Es tracta d’una pòlissa d’abast mundial amb àmplia cobertura, com ara: lesions esportives, proces-

sos durant i després de l’embaràs, processos mentals i psiquiàtrics, etc.
• No està subjecte a carències ni per malaltia ni per accident (excepte 12 mesos per embaràs i part).
• Possibilitat de disposar de bestretes periòdiques a compte de la prestació final.
• Té avantatges fiscals: si tributes per activitats econòmiques en l’IRPF en règim d’estimació indirecta, 

pots deduir-te fins a 500 euros en despeses de la teva activitat econòmica la contractació de l’as-
segurança de baixa laboral (excepte les diputacions forals d’Àlaba, Biscaia i Guipúscoa).

ASSEGURANÇA DE BAIXA LABORAL PER A AUTÒNOMS:
Tranquil·litat que garanteix la teva estabilitat econòmica

CORREDORIA
D’ASSEGURANCES

EXEMPLE DE PRESTACIÓ PÚBLICA EN CAS DE BAIXA LABORAL DE 30 DIES

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS

933 030 060          ·          972 505 100           ·           assegurances@cinc.com

 Aquesta és la situació en la qual et podries trobar
davant d’una incapacitat temporal

(en aquest cas: 60% sobre
els 944,40€ des del
quart al vintè dia

de la baixa i el 75% sobre
944,40€ a partir del

vintè dia de la baixa fins
al trentè dia)

La prestació rebuda...........................................................................................................................557,20€
Quota d’autònoms per a 2019..........................................................................................283,30€

(Base de cotització mínima per a 2019.................................................................................944,40€)

Quantitat real a percebre en cas de baixa laboral.............................................273,90€

PRESTACIONS PÚBLIQUES A
PERCEBRE DAVANT

D’UNA BAIXA LABORAL
DE 30 DIES DEDUDUIM D’AQUESTA

QUANTITAT LA QUOTA
D’AUTÒNOMS


