
Qui és mútua MAZ?

Àmbit d’Actuació NACIONAL 
més de  88.000 empreses associades 
més de  600.000 treballadors protegits  

1.300 empleats

Per què MAZ?
Perquè després de més de 100 anys 

d’ experiència, estem apostant per 
un nou concepte del mutualisme i 

comptem amb la seva empresa.

Mútua MAZ és la setena mútua en el rànquing del 
sector entre les 20 mútues existents.
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Estem presents en totes les comunitats i ciutats Autònomes 
del país, situant-nos entre les mútues de major dimensió 
del sector.

Oferim a les companyies i als seus treballadors un gran 
volum de recursos assistencials de gran qualitat que la  
situen entre els primers llocs del sector en matèria de 
mitjans i instal•lacions medicosanitàries. 

Aquests serveis ens han convertit en un referent 
en gestió hospitalària dins del sector, així com 
en tractaments especialitzats per a treballadors 
accidentats (traumatologia, neurocirurgia, 
rehabilitació, membres amputats, esquena, 
etc.).

En la gestió, prioritzem i ens centrem en 
el servei a l’empresa i la protecció dels 
seus treballadors d’una forma propera, 
accessible, professional i eficaç, 
respectant els compromisos i 
tractant de contribuir a una major 
competitivitat de les empreses 
que confien en ella.

Encara creu que totes les 
mútues són iguals? 

MAZ el sorprendrà 

Si ens vol conèixer millor  

www.maz.es



Més de 80 centres propis 
amb presència a totes 
les Comunitats i Ciutats 
autònomes de l’Estat 
Espanyol. 

Experts en l’atenció de 
l’accident laboral.

Per experiència 
Entitat centenària que ocupa un lloc destacat entre les 
primeres mútues del país. 

Per especialització 
Som referent nacional en el tractament de patologies 
laborals, amb un alt desenvolupament de les més 
avançades tècniques. 

Per prestigi
Els nostres centres hospitalaris propis, l’Hospital MAZ de 
Saragossa i la CLÍNICA SUMA BCN de Barcelona, estan 
entre els de més prestigi del país en medicina laboral i 
rehabilitació.

Per coneixement
L’ampli coneixement sobre la prevenció de riscos laborals 
ens permet, des de la nostra experiència i recursos, 
assessorar i col • laborar amb l’empresa en aquest àmbit.

Per eficiència
La nostra extensa capacitat assistencial i millora cons-
tant en la gestió, ens permet col•laborar eficaçment amb 
l’empresa en el control de l’absentisme laboral i implantar 
en aquesta plans i eines específiques per a això.

Per qualitat
Certificacions obtingudes: ISO 9001-2008 i Certificació 
d’AENOR ER-1014/2005, així com la implantació del 
sistema de gestió per processos que segueix el Model de 
Excel•lència EFQM.

Per futur
Mútua MAZ participa des del 2008, a Suma Intermutual, 
aliança estratègica de mútues, per potenciar la nostra 
magnitud i poder abordar projectes i nous reptes 
al sector, que representin millores per a les nostres 
empreses associades.

2 centres hospitalaris propis i un altre gestionat 
en participació. 
Disposem d’una capacitat hospitalària de  més de 
250 llits situades als següents centres: 

• Hospital MAZ a Saragossa (Propi) 

• CLÍNICA SUMA BCN a Barcelona (Propi) 

• Centre de Recuperació i Rehabilitació de Llevant de 
València (Gestionat en participació)

EXPERIÈNCIA DE MAZ EN PREVENCIÓ 
•	 Primer premi europeu de Prevenció en el Treball pel projecte 

CEPREN 
•	 Premio PREVER 2002
•	 Projecte COFEMAZ, un dels projectes de prevenció més 

ambiciosos del país per la qualitat i nombre de treballadors 
formats

 Protegeix a més de  1.700.000    
treballadors a tot Espanya (més 
del 12% del total de l’estat) 

Gestiona més de 1.200 milions 
d’euros

Més de 3.000 professionals al seu  
servei

 Posseeix una xarxa pròpia de més de 
200 centres assistencials i 3 hospitals 
propis.

suma intermutual és el quart operador  
del rànquing  de mútues a nivell nacional 

Perquè després de 100 anys 
d’experiència, a Mútua MAZ estem 

creant un nou concepte de mutualisme 
i comptem amb la seva empresa

XIFRES DE 
suma intermutual 


