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24 orduko telefono-zerbitzu osoa



Kudeaketa guztiak

24 orduko telefono-zerbitzu osoan, denetarik 
egin dezakezu: osasun-laguntza eskatu eta 
Ibermutuamur-en estaldurei, prestazioei, zer-
bitzuei, eta zentro-sareari buruzko galderak 
egin eta informazioa eta aholkularitza eskatu. 
Gainera, gure kolaboratzaileei izapideak egi-
ten eta Ibermutuamur-ekin duten harremanean 
lagunduko dien informazio-kanala da. 

900 23 33 33 telefono zenbakiaren bidez, 
Ibermutuamur-en enpresa kidetuek eta langile 
babestuek laguntza eska dezakete eta/edo ondoko 
hauei buruzko informazioa kontsulta dezakezu: 

Ibermutuamur osoa 
zenbaki batean   
Orain kudeaketa guztiak telefono zenbaki baka-
rrean egin ditzakezu.

Ibermutuamur-en laguntza zerbitzu guztiak telefo-
no zenbaki bakarrean bildu ditugu, 24 orduko tele-
fono-zerbitzu osoan 900 23 33 33. Kudeaketa 
guztiak egin ahal izango dituzu.

•	 Erraza		

•	 Zuzenekoa

•	 Doakoa

900 23 33 33 telefono zenbakia mutuarekin 
harremanetan jartzeko modurik onena da.



Laneko istripuen eta gaixotasun 
profesionalen ondoriozko larrialdi 
medikoak Espainian eta atzerrian*

Laneko istripu baten ondorioz larrialdi mediko-
rik baduzu, 900 23 33 33 telefono zenbakira 
deitu dezakezu eguneko edozer ordutan, urteko 
365 egunetan. Osasuneko profesionalen talde 
batek laneko istripuen eta gaixotasun profesio-
nalen ondoriozko laguntza kudeatuko dute, bai 
Espainian, bai atzerrian.

Ibermutuamur-en enpresa kidetu bateko langile 
batek laneko istripu bat badu, osasun laguntza eska 
dezake 900 23 33 33 telefono zenbakian. Mediku 
profesional batek, gertatutakoari buruzko datuak 
lortu eta pazientearen egoera zein den egiaztatu 
ondoren, lesioaren larritasuna eta beharko lituzkeen 
zerbitzu medikoak baloratuko ditu eta gertuen duen 
ospitalea edo asistentzia zentroa zein den eta istri-
pua izan duena bertara eramateko garraiobiderik 
egokiena zein den adieraziko du.

*Lan istripua atzerrian gertatu bada, osasun lan-
gileek mediku asistentziarako eta, beharko balitz, 
istripua izan duena aberriratzeko jarraibideak 
emango dituzte. (Atzerrian egonez gero, asisten-
tzia zerbitzua eskatzeko deitu zenbaki honetara: 
+34 91 744 51 01.)

Atzerriko izapideei eta kudeaketei 
buruzko informazioa

24 orduko telefono-zerbitzu osoan, atzerrira 
joandako langile eta enpresentzako edo joango 
direnentzako informazioa eskaintzen du; hor-
taz, atzerrira joango diren enpresa eta langileek 
joan	 aurretik	 Gizarte	 Segurantzaren	 Diruzaintza	
Orokorrean eta Gizarte Segurantzako Institutu 
Nazionalean egin behar dituzten izapide eta 
kudeaketak eta lan istripua izanez gero nola joka-
tu behar duten kontsultatu ahal izango dute. 

Gure zentro sarearen informazioa

Gainera, 900 23 33 33 telefono zenbakian, 
Ibermutuamur-en osasun- eta administrazio-zen-
troen sareari buruzko informazioa ematen dute.



Estaldurei eta zerbitzuei buruzko 
informazioa

900 23 33 33 telefono zenbakiaren bitartez, 
enpresek, langile babestuek eta kolaboratzaileek 
Ibermutuamur-en jarduerari, estaldurei eta zerbit-
zuei buruzko informazio xehatua eska dezakete, 
bai eta hainbat eskaera izapidetu eta kudeatu ere. 
Telefono horrek ondorengo informazioa eskaint-
zen du, besteak beste:

·  Nola egin Ibermutuamur-eko kide eta kontratatu 
daitezkeen kontingentzia motak (hala enpresen-
tzat nola langile autonomoentzat).

·  Jarduera eten duten langile autonomoentzako 
babesa. 

·  Kontingentzia bakoitzean sartzen diren zerbit zuak 
eta horietako bakoitza nola lortu. 

·  Langileak legez eskura ditzakeen prestazio eko-
nomiko motak. Betekizunak, izapideak eta kasu 
bakoitzean behar den dokumentazioa. 

·  Hobariak: laneko ezbehar kopurua murriztea-
ren alde egiten duten enpresentzako pizgarri 
sistema. Betekizunak, epeak eta beharrezko 
dokumentazioa.

· 	Delt@	 sistemara	 (Lan	 Istripuen	 Aitorpen	
Elektronikoko Sistema) sartzeko eta erabiltzeko 
aukera. 

· 	RED	 sistemara	 (Dokumentuak	 Elektronikoki	
Igortzeko Sistema) sartzeko eta erabiltzeko 
aukera, enpresek aldi baterako ezintasunei 
dagozkien alten eta bajen parte medikoak iza-
pidetu ahal izan ditzaten.

Gertaeren, kexen eta erreklamazioen 
sistema

24 orduko telefono-zerbitzu osoaren bitartez, 
gure enpresa kidetuek eta langile babestuek 
Ibermutuamur-ek emandako zerbitzuei lotuta izan 
dituzten gertaeren berri eman dezakete, baita 
horiekin lotutako kexak eta erreklamazioak azaldu ere.

Transakzio-zerbitzuetarako telefo-
no bidezko asistentzia

Telefono-zerbitzu honen bidez, Ibermutuamurek 
Internet bidezko transakzio-zerbitzuei buruzko 
laguntza osoa ere ematen du.       

   Pazientearen ataria  

         Lan Arriskuen Prebentzioari buruzko       
Dibulgaziozko	Ataria	 

@		Zibermutua

900 23 33 33 telefono zenbakian, zerbitzu hauen 
funtzionaltasunei, erabiltzaile egiteko moduari eta 
sartzeko pasahitza lortzeko moduari buruzko 
informazioa ematen du eta erabiltzaileek dituzten 
kezka eta gorabeherak argitzen ditu.

“Zerbitzu	egokia	emateko	eskatzen	dizkizugun	datu	pertsonalak	Ibermutuamur-en	
ardurapeko fitxategi batean sartuko ditugu. Eskubidea daukazu datu horiek esku-
ratzeko, zuzentzeko, aurkaratzeko eta ezabatzeko; horretarako, helbide honetara 
jo beharko duzu: Ibermutuamur, calle Ramírez de Arellano nº 27, 28043 Madrid.”
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JARRAITU	SARE	SOZIALETAN:


