recomanacions

SERVEIS CENTRALS
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado
Pº Juan XXIII, 26 28040 Madrid

NIPO 636-15-049-5

Per rebre un millor servei,

■ Mantingueu les vostres dades sempre
actualitzades.

■ Quan acudiu personalment a un servei o
delegació de MUFACE per a realitzar qualsevol gestió heu d'estar acreditat. En cas que
sigui el vostre representant qui la efectuï,
portarà una autorització expressa.

■ En cas de desplaçaments temporals a l'estranger a Europa, la targeta sanitària Europea
(TSE) us ajudarà en el cas de que necessiteu
assistència sanitària. La TSE és un document personal i intransferible del qual cada
mutualista i els seus beneficiaris hauran de
disposar i que serà vàlida durant dos anys
(en el cas dels mutualistes) i un any (en el cas
dels seus beneficiaris).

SERVEIS PROVINCIALS I OFICINES DELEGADES
Les direccions i telèfons dels Serveis Provincials i
de les Oficines Delegades de MUFACE poden
consultar-se a:
http://www.muface.es/content/servicios-provincialesy-oficinas-delegadas
Horari d’atenció al públic de dilluns a divendres,
de 9:00 a 14:00 hores

OFICINA D’INFORMACIÓ AL MUTUALISTA
Telèfons d’informació: 912 739 950 i 912 734 999
(dilluns a dijous de 9 a 18 h): divendres de 9 a 14 h.
Horari d’Estiu (del 16 de juny al 15 de setembre):
dilluns a dijous de 8:30 a 14:30;
divendres de 9 a 14 h.

DRETS,

DEURES I

■ Faciliteu el vostre correu electrònic i/o telèfon mòbil per a una comunicació més immediata en el vostre Servei Provincial o Oficina
Delegada.

RECOMANACIONS

■ Recordeu que podeu realitzar la majoria
dels tràmits a través de la pàgina web de la
Mutualitat, www.muface.es, i fent clic a la
icona "seu electrònica".

www.muface.es
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Drets,
deures i
recomanacions
Els VOSTRES DRETS
■ A rebre assistència sanitària a tot
Espanya a través dels serveis mèdics de
l'entitat escollida, a la prestació farmacèutica i complementàries, necessàries
per a conservar o restablir la vostra salut
i la dels vostres beneficiaris.

tència sanitària concertades, podent canviar el servei escollit durant el mes de gener,
cada any, si així ho desitgeu.

■ A rebre una atenció personalitzada, contactant amb l'Oficina d'Informació al
Mutualista, a través de la pàgina web
www.muface.es o a través de les oficines
dels nostres Serveis Provincials o Oficines Delegades.

■ A incloure com a beneficiaris al vostre
cònjuge, descendents i ascendents,
sempre que no estiguin enquadrats en un
altre règim de la Seguretat Social i compleixin tots els requisits.

■ A demanar de MUFACE una valoració

tra entitat, en algun dels punts del concert,
en sol·licitar l'assistència, podreu reclamar
davant MUFACE la defensa del vostre dret,
d'acord amb el procediment establert en
l’esmentat concert.

de les unitats mèdiques de seguiment
dependents de l'INSS, en aquelles situacions d'incapacitat temporal en les que
es denegui la llicència perquè hi ha contradicció entre el comunicat de baixa i el
sentit de l'informe emès per les unitats
mèdiques de l'òrgan de personal.

■ A rebre assistència sanitària en despla-

■ A accedir al programa d'ajuts socials

çaments temporals a l'estranger com a
conseqüència d'un accident, malaltia,
embaràs o part sorgits o agreujats de
forma imprevista durant la vostra estada
a l'exterior.

previstos per a situacions d'especial
necessitat.

■ En cas d'incompliment per part de la vos-

Els VOSTRES DEURES

■ A la lliure elecció per a la prestació de l’as-

■ Mantenir a MUFACE les vostres dades i

sistència sanitària entre el sistema sanitari
públic i les entitats d'assegurança d’assis-

les dels vostres beneficiaris sempre actualitzades –destinació, domicili, cos de per-

tinença...– Qualsevol variació de les dades
ho haureu de notificar a MUFACE.

■ A partir dels 14 anys és obligatori comunicar a MUFACE el DNI dels vostres beneficiaris si no ha estat aportat amb anterioritat.
Recordeu que els requisits per a posseir la
condició de beneficiari són: convivència,
dependència econòmica i no ser titular ni
beneficiari d'un altre dret a l'assistència
sanitària. La condició de beneficiari s'extingeix en el moment en què s’incompleixi
qualsevol dels requisits. Ho haureu de notificar
a MUFACE per a procedir a la seva baixa.

■ Heu d'utilitzar els mitjans concertats que
constin en el catàleg de serveis de la vostra
entitat, fins i tot quan es precisi atenció
urgent. Si per decisió pròpia o dels vostres
familiars, utilitzeu mitjans no concertats amb
la vostra entitat, haureu d'abonar, sense dret
a cap reintegrament, les despeses que es
puguin ocasionar, llevat dels supòsits
excepcionals previstos en el concert.

■ El talonari de receptes és personal i
intransferible i està destinat a l'ús del titular i els seus beneficiaris. Vostè com a
mutualista és el dipositari del/s seu/s talonari/s de receptes, sent el responsable de
la seva custòdia i correcte ús.

■ Per rebre assistència sanitària anireu al
vostre centre assistencial o servei mèdic
degudament acreditat i amb el vostre talonari de receptes.

