
             

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benvolgut/da Mutualista, 
 

Ens complau posar-nos en contacte amb vostè per a informar
prestacions de la seva pòlissa,
evolució incrementa les prestacions de la seva pòlissa, incorp
DENTAL DANTALIA . 
 

DANTALIA  és un servei atès per una àmplia xarxa de centres sanitaris associats, seleccionats 
entre les clíniques dentals privades més prestigioses del sector.
 

Com puc accedir al servei?
 

Per gaudir del seu servei dental haurà d’activar la seva targeta digital 
cop activada rebrà en pocs segons al seu mòbil la seva targeta d’identificació virtual que haurà 
de presentar al centre que hagi seleccionat, recordi que les targetes identifi
i intransferibles, per aquest motiu cada membre haurà d’activar la seva targeta identificativa.
 

Per poder rebre aquest servei és imprescindible que 
membre de la pòlissa de Mútua Agro Industr
mòbil així com un mail de contacte. 
 

Amb tan sols una trucada de telèfon podrà realitzar l’activació, consultar el seu centre més 
proper o demanar informació detallada del seu tractament dental amb el
 

Cada vegada que es realitzi un tractament o finalitzi el seu tractament no oblidi contactar amb la 
central per tal de fer un petit control de qualitat i per facilitar
mòbil per un import del 3% del
per un nou pacient que disposi de pòlissa per visitar
 

Estem satisfets de poder donar
disposició per aclarir personalment qualsevol dubte referent al no stre servei.
 
 
 
 
 
 
 
 

Poden contactar amb nosaltres via WhatsApp al 649 92 33 55.

ARA, AMB LA CONTRACTACIÓ DE LA 
TEVA PÒLISSA, T’OFERIM 
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nos en contacte amb vostè per a informar-lo de les 
pòlissa,  MÚTUA AGRO INDUSTRIAL  en el seu procés de constant 

evolució incrementa les prestacions de la seva pòlissa, incorporant per a USPAC

és un servei atès per una àmplia xarxa de centres sanitaris associats, seleccionats 
entre les clíniques dentals privades més prestigioses del sector. 

Com puc accedir al servei?  

servei dental haurà d’activar la seva targeta digital trucant al 900
cop activada rebrà en pocs segons al seu mòbil la seva targeta d’identificació virtual que haurà 
de presentar al centre que hagi seleccionat, recordi que les targetes identifi
i intransferibles, per aquest motiu cada membre haurà d’activar la seva targeta identificativa.

Per poder rebre aquest servei és imprescindible que el membre del sindicat
Mútua Agro Industr ial , facilitant el seu nom, DNI, adreça, telèfon fix i 

mòbil així com un mail de contacte.  

Amb tan sols una trucada de telèfon podrà realitzar l’activació, consultar el seu centre més 
proper o demanar informació detallada del seu tractament dental amb el nostre gestor mèdic.

que es realitzi un tractament o finalitzi el seu tractament no oblidi contactar amb la 
fer un petit control de qualitat i per facilitar-li un taló virtual

3% del  total del cost del tractament , aquest import podrà ser utilitzat 
que disposi de pòlissa per visitar-se als nostres centres.

Estem satisfets de poder donar -li la benvinguda al nostre servei dental i restem a  la seva 
aclarir personalment qualsevol dubte referent al no stre servei.

Poden contactar amb nosaltres via WhatsApp al 649 92 33 55.

www.dantalia.com  
T.: 900 263 003 – 93 453 60 35 
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lo de les novetats en les 
en el seu procés de constant 

per a USPAC, el servei 

és un servei atès per una àmplia xarxa de centres sanitaris associats, seleccionats 

trucant al 900  263 003, un 
cop activada rebrà en pocs segons al seu mòbil la seva targeta d’identificació virtual que haurà 
de presentar al centre que hagi seleccionat, recordi que les targetes identificatives són personals 
i intransferibles, per aquest motiu cada membre haurà d’activar la seva targeta identificativa. 

del sindicat s’identifiqui com a 
, facilitant el seu nom, DNI, adreça, telèfon fix i 

Amb tan sols una trucada de telèfon podrà realitzar l’activació, consultar el seu centre més 
nostre gestor mèdic. 

que es realitzi un tractament o finalitzi el seu tractament no oblidi contactar amb la 
taló virtual  que rebrà al seu 

, aquest import podrà ser utilitzat 
als nostres centres. 

li la benvinguda al nostre servei dental i restem a  la seva 
aclarir personalment qualsevol dubte referent al no stre servei.  

Poden contactar amb nosaltres via WhatsApp al 649 92 33 55. 


