
Todo Ibermutuamur nun número
Doado, directo e de balde. Sempre. 24x7

Liña de Atención Telefónica Integral 24 horas 



Todas as xestións

A Liña de Atención Telefónica Integral 24 horas 
serve para solicitar asistencia sanitaria, realizar 
consultas e obter información e asesoramento 
sobre as coberturas, prestacións, servizos, e a 
nosa rede de centros. Ademais, para os nosos 
colaboradores, é unha canle de información 
directa que lles axudará nos seus trámites e 
relación con Ibermutuamur.

A través do teléfono 900 23 33 33, as empresas 
asociadas e os traballadores protexidos por 
Ibermutuamur poden solicitar asistencia e/ou 
consultar información relativa a: 

Todo Ibermutuamur 
nun número   
Xa pode realizar todas as súas xestións nun só 
número de teléfono.

En Ibermutuamur, unificamos os nosos teléfonos 
de asistencia nun número, o da Liña de Atención 
Telefónica Integral 24 horas,  para todas as xestións. 

•	 Doado	

•	 Directo

•	 De	balde

O 900 23 33 33 é a mellor maneira de poñerse en 
contacto, vía telefónica, coa mutua.



Urxencias Médicas por Accidente de 
Traballo e Doenza Profesional tanto 
en España como no estranxeiro*

En caso de urxencia médica por accidente de 
traballo o 900 23 33 33 está dispoñible a calque-
ra hora do día os 365 días do ano cun equipo 
de profesionais sanitarios que atende e xestiona 
a asistencia sanitaria por accidente de traballo e 
doenza profesional, tanto en España como no 
estranxeiro.

Se un traballador dunha empresa asociada a 
Ibermutuamur sofre un accidente laboral, pode 
solicitar asistencia médica con só marcar 900 23 
33 33. Un profesional médico, tras obter os datos 
do que aconteceu e comprobar cal é o estado do 
paciente, valorará a gravidade da lesión, os servizos 
médicos que poida precisar e indicará o hospital ou 
centro asistencial máis próximo ao que pode acudir, 
así como o medio de transporte máis adecuado 
para trasladar o accidentado.

*Se o accidente laboral ten lugar no estranxeiro, o 
persoal médico dará as pautas necesarias para a 
asistencia médica e a repatriación do accidentado, 
se fose necesario. (Para solicitar asistencia desde o 
estranxeiro, deberá contactar a través do número 
+ 34 91 744 51 01).

Información sobre trámites e 
xestións no estranxeiro

A Liña de Atención Telefónica Integral 24 horas 
facilita información para traballadores e empre-
sas desprazados ou que se despracen ao 
estranxeiro, polo que as empresas e os traba-
lladores que se vaian desprazar ao estranxeiro 
poden consultar os trámites e xestións previas 
necesarias que deben realizar a empresa e o 
traballador coa Tesourería Xeral da Seguridade 
Social e o Instituto Nacional da Seguridade 
Social, e como deben actuar en caso de acci-
dente laboral. 

Información sobre a nosa Rede  
de Centros

O 900 23 33 33 tamén proporciona información 
relativa á Rede de centros asistenciais e adminis-
trativos de Ibermutuamur.



Información sobre coberturas e 
servizos

A través do 900 23 33 33 as empresas, os tra-
balladores protexidos e os colaboradores poden 
solicitar información detallada relativa á activida-
de, coberturas e servizos de Ibermutuamur, así 
como tramitar e xestionar diferentes solicitudes. 
Este teléfono proporciona, por exemplo, informa-
ción sobre:

·  Cómo asociarse a Ibermutuamur e tipos de 
continxencia que se pode contratar (tanto para 
empresas como para traballadores autónomos).

·  Protección por cesamento de actividade dos 
traballadores autónomos.

·  Servizos incluídos en cada continxencia e como 
se accede a cada un deles. 

·  Tipo de prestacións económicas ás que o 
traballador ten dereito. Requisitos, trámites e 
documentación necesaria en cada caso.

·  Bonus: sistema de incentivos para as empresas 
que contribúen á redución da sinistralidade 
laboral. Requisitos, prazos e documentación 
necesaria. 

·  Acceso e emprego do Sistema Delt@ (Declaración 
Electrónica de Accidentes de Traballo).   

·  Acceso e emprego do Sistema RED, (Remisión 
Electrónica de Documentos) para que as empre-
sas poidan tramitar os partes médicos de baixa 
e alta, correspondentes a procesos de incapa-
cidade temporal.

Resolución de incidencias, queixas 
e reclamacións

A través da Liña de Atención Telefónica Integral 
24 horas as nosas empresas mutualistas e os tra-
balladores protexidos poden comunicar posibles 
incidencias relacionadas cos servizos prestados 
por Ibermutuamur, así como queixas e reclama-
cións relacionadas con estes.

Asistencia telefónica a servizos 
transaccionais

Este servizio telefónico proporciona tamén unha 
atención integral sobre os seus servizos transac-
cionais, a través de internet. 

      Portal do Paciente 

      Portal Divulgativo PRL 

@  Cibermutua

O 900 23 33 33 facilita información sobre as fun-
cionalidades destes servizos, sobre como facerse 
usuario e obter as claves de acceso e resolve as 
posibles dúbidas e incidencias que poidan xurdir 
aos usuarios destes servizos.

“Os datos persoais que lle sexan solicitados para a axeitada prestación do servizo 
serán tratados e incorporados a ficheiros, cuxo responsable é Ibermutuamur. Para 
exercitar os dereitos de acceso, rectificación, oposición ou cancelación respecto 
dos seus datos deberá dirixirse, por tanto, a Ibermutuamur, con domicilio en 
Madrid, calle Ramírez de Arellano, número 27.”



Todo Ibermutuamur
 nun número

SÍGANOS EN:


