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ARA, AMB LA CONTRACTACIO DE LA
TEVA POUSSA, TOF ERIM M~ S
AVA NTATGES: MÚTUA DENTAL

DANTALlA...

Benvolgutlda MUluali5la,
Ens complau posar·nos en contacte amb V05Ié per a inlormar·1o de les novetats en les
prestacions de la seva pblissa. MÚTUA AGRO INDUSTRIAL en el seu procéS de constan!
evoh.x;iO incrementa les prestacions de la seva pbfissa, incorporan¡ per a CAlME, el servei
DENTAL DANTAUA.
DANlALfA és un servei a1és per una ~mpli.a xarxa de centres sanitaris associals, seleccionats
enlIe les clfniques dentals privades méS prestigioses del sector,
Com puc accedir al se",ei?

Per gaudir det seu se<Vei dental haura d'actÍ"Var ta seva targeta dig~at trucan! al 900 263 003 , un
cap activada rebril en pocs segons al seu mObiI la seva targeta d'identilicaciO virtual que haura
de presentar al centre que hagi selecciona!. recordi que les targeles identilicaüves son personals
¡intransferibles, per aquest moliu cada membre haura d'aclivar la seva targeta identilicatjva.
Per poder rebre aquesl servei és imprescir.dible que el membre del sindical s'idenliliqui com a
membre de la pbfissa de Mutua Agro Industrial, facililanl el seu nom, ONI, adrl!\'a, teléfon fix i
mObiI aixl com un mail de contacte,
Amb lan sois una lIucada de telé/on pod.a .ealitzar l'acnvaciO, consu llar el seu cenlre méS
proper o dema""r informaciO detallada del seu ¡raclamenl dental 3mb el nosl.e gestor médico
Cada vegada que es .ealilzi un traclamenl o finalilzi el seu traclamenl no ablidi contaclar amb la
central per lal de fer un pelit conlrol de qualila! i per fac il itar· li un l aló viMua l que rebra al seu
mObiI per un impon del 3% dellolal del COSI del I.acl amenl, aqoo51 impon pod.'a 5ef U1ililzal
pe! un nou pacienl que disposi de pbfissa per visitar·se als noslréS centres.
Eslem satislels de poder donar.li la benvinguda al nost.e se"'ei dental i restem a la seva
disposic ió per aclarir personalment qu alsevol dubte relerent al nostre se"'ei.
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