Tot Ibermutuamur en un número
Fàcil, directe i gratuït. Sempre. 24x7

Línia d’atenció telefònica integral 24 hores

Tot Ibermutuamur
en un número
Ja pot realitzar totes les seues gestions en un sol
número de telèfon.
A Ibermutuamur hem unificat els nostres telèfons
d’assistència en un sol número, el de la línia
d’atención telefònica integral 24 hores, per a totes
les gestions.

• Fàcil
• Directe
• Gratuït
El 900 23 33 33 és la millor manera de contactar
amb la mútua per telèfon.

Totes les gestions
La línia d’atenció telefònica integral 24 hores
serveix per sol·licitar assistència sanitària, fer
consultes i obtindre informació i assessorament
sobre les cobertures, prestacions, servicis i
la xarxa de centres d’Ibermutuamur. A més a
més, per als nostres col·laboradors, és un canal
d’informació directe que els ajudarà en els seus
tràmits i relació amb Ibermutuamur.
Mitjançant el telèfon 900 23 33 33, les empreses associades i els treballadors protegits per
Ibermutuamur poden sol·licitar assistència o
consultar informació relativa a:

Urgències mèdiques per accident
de treball i malaltia professional
tant a Espanya com a l’estranger*
En cas d’urgència mèdica per accident de treball, el 900 23 33 33 està disponible a qualsevol
hora del dia els 365 dies de l’any amb un equip
de professionals sanitaris que atén i gestiona
l’assistència sanitària per accident de treball
i malaltia professional, tant a Espanya com a
l’estranger.
Si un treballador d’una empresa associada a
Ibermutuamur té un accident laboral, pot sol·licitar
assistència mèdica marcant el 900 23 33 33.
Després d’haver obtingut la informació del que ha
passat i comprovar quin és l’estat del pacient, un
professional mèdic valorarà la gravetat de la lesió,
els servicis mèdics que puga precisar i indicarà
l’hospital o centre assistencial més proper al qual
pot acudir, així com el mitjà de transport més adequat per a traslladar l’accidentat.
*Si l’accident laboral té lloc a l’estranger, el personal mèdic donarà les pautes necessàries per a
l’assistència mèdica i la repatriació de l’accidentat,
si fóra necessari (per a sol·licitar assistència des de
l’estranger haurà de telefonear al número + 34
91 744 51 01).

Informació sobre tràmits i gestions
a l’estranger
La línia d’atenció telefònica integral 24 hores
facilita informació per a treballadors i empreses
desplaçats o que es desplacen a l’estranger,
amb la qual cosa les empreses i els treballadors
que vagen a desplaçar-se a l’estranger poden
consultar els tràmits i gestions prèvis necessàris
que han de realitzar l’empresa i el treballador
amb la Tresoreria General de la Seguretat Social
i l’Institut Nacional de la Seguretat Social, i com
han d’actuar en cas d’accident laboral.

Informació sobre la nostra xarxa
de centres
El 900 23 33 33 també proporciona informació
relativa a la xarxa de centres assistencials i administratius d’Ibermutuamur.

Informació sobre cobertures i
servicis

Resolució d’incidències, queixes i
reclamacions

Mitjançant la línia d’atenció telefònica integral
24 hores, les empreses, els treballadors protegits
i els col·laboradors poden sol·licitar informació
detallada relativa a l’activitat, les cobertures i els
servicis d’Ibermutuamur, així com tramitar i gestionar diferents sol·licituds. Este telèfon proporciona, per exemple, informació sobre:

Mitjançant la línia d’atenció telefònica integral
24 hores, les nostres empreses mutualistes i els
treballadors protegits poden comunicar possibles
incidències relacionades amb els servicis prestats
per Ibermutuamur, així com queixes i reclamacions relacionades amb els mateixos.

·C
 om associar-se a Ibermutuamur i els tipus de
contingències que es poden contractar (tant per
a empreses com per a treballadors autònoms).
·P
 rotecció per cessament d’activitat dels treballadors autònoms.
·S
 ervicis inclosos en cada contingència i com
accedir a cadascun d’ells.
·T
 ipus de prestacions econòmiques a les quals
té dret el treballador. Requisits, tràmits i documentació necessària en cada cas.
·B
 onificació: sistema d’incentius per a les empreses que contribuixen a la reducció de la sinistralitat laboral. Requisits, terminis i documentació
necessària.
·A
 ccés i utilització del sistema Delt@ (Declaració
Electrònica d’Accidents de Treball).
·A
 ccés i utilització del sistema RED (Remissió
Electrònica de Documents) perquè les empreses puguen tramitar els comunicats mèdics
de baixa i alta corresponents a processos
d’incapacitat temporal.

Assistència telefònica a servicis
transaccionals
Este servici telefònic proporciona també una
atenció integral sobre els seus servicis transaccionals per mitjà d’Internet.
Portal del Pacient
      Portal Divulgatiu PRL

@

Cibermutua

El 900 23 33 33 facilita informació sobre les
funcionalitats d’aquests servicis, sobre com fer-se
usuari i obtindre les claus d’accés i resol els possibles dubtes i incidències que puguen sorgir als
usuaris dels mateixos.
«Les dades personals sol·licitades per poder donar una bona prestació del
servici seran tractades i incorporades a uns fitxers, el responsable dels quals
és Ibermutuamur. Per tant, per exercir els drets d’accés, rectificació, oposició o
cancel·lació de les seues dades, haurà de dirigir-se a Ibermutuamur, amb domicili
al carrer Ramírez de Arellano, n.º 27 de Madrid.»
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