Agrupació llança la seva Targeta Virtual per a la identificació des del mòbil

Nota de Premsa Grup Assurances du Crédit Mutuel España

Mitjançant aquesta còmoda aplicació, accessible des de l'app d'Agrupació, la companyia
d'assegurances confirma el seu compromís amb la digitalització i amb el client, facilitant la
visita al metge de tota la família
Sant Cugat, 19 de febrer de 2019
Ja ha arribat la Targeta Virtual Agrupació en una còmoda app que realitza les mateixes funcions que la targeta
sanitària de banda magnètica en les visites al metge. D'aquesta manera, s'eviten els problemes de pèrdues,
ratllades i desmagnetització de les targetes físiques i s'obté una vista unificada de totes les targetes dels
assegurats menors de la família des de la pantalla del mòbil.
Els passos per obtenir-la són senzills:
-Accedir a l'app TVA des de l'app d'Agrupació (o des del lloc de descàrregues d'Android i iOS, ben aviat)
-Instal·lar l'app i registrar-se com a usuari (només es demana el telèfon mòbil i una contrasenya)

Una vegada a la consulta del metge, en obrir l'aplicació i entrar-hi després d'identificar-se, el client selecciona la
seva targeta. El professional mèdic, per la seva part, genera un codi QR al seu ordinador que permet la
identificació instantània de l'assegurat quan hi apropa el mòbil.
La Targeta Virtual està disponible per a totes les modalitats de salut de la companyia que anteriorment requerien
de targeta física i, per obtenir-la, tan sols és necessari ser client, assegurat o prenedor d'una pòlissa, major de
16 anys, i amb un número de telèfon mòbil informat.
La totalitat del quadre mèdic disposa de les instruccions i del software necessari per atendre els pacients i les
targetes físiques continuen sent vàlides igualment, per a aquell que ho desitgi.
Més informació: www.agrupacio.es

El Grup Empresarial: Grup Assurances du Crédit Mutuel España
Agrupació pertany des de l'any 2012 a la francesa ACM. Grup Assurances du Crédit Mutuel España (GACM
Espanya) forma part de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, banc mutualista pioner en bancassegurances a França.
El Grup a Espanya està format per les marques Agrupació i Atlantis, que comercialitzen assegurances d'Auto, Llar,
Salut, Vida, Accidents, així com Plans de Pensions i solucions d'Estalvi. Amb prop de 1.000 de treballadors i
assessors comercials i uns 500 mediadors d'assegurances, GACM Espanya gestiona 1,2 milions d'assegurances.
La vocació de servei a les persones és en la base de l'activitat del Grup, des del seu origen mutual al banc francès,
fins a les empreses asseguradores del Grup a Espanya.
Contacte: Hèctor Albacar/ 93 482 67 99 – hector.albacartorres@gacm.es www.grupo-acm.es

