OFERTA COL.LECTIU GASSIOT ( PROFESORS I LLURS FAMILIARS)
L’assegurança de Salut comprèn:
- Assegurança mèdica

- Assegurança de salut dental

- Assegurança de dependència

- Club Atlàntida

- Atenció domiciliaria

ASSEGURANÇA MÈDICA
-CLÍNICA. Les intervencions quirúrgiques que ho
requereixin, essent a càrrec de la Companyia, les
estades, l’ internament a U.C.I. manutenció, cures i
material, despeses de quiròfan, productes anestèsics i
els medicaments administrats dins del mateix sense
cap mena de limitació.
-INTERNAMENT EN UNITATS DE CURES INTENSIVES, o
vigilància així mateix intensiva que ho demani el
tractament de malalties cardiovasculars i de
qualsevol altra etiologia.
-HOSPITALITZACIÓ per tractaments mèdics i
observació en els casos no quirúrgics.
-HOSPITALITZACIÓ PSIQUIATRICA fins a 30 dies.
-HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA nadons sense cap
mena de limitació d’estada.

-Amniocentesis (segons criteris SEGO).
-Parts assistits per Metge Tocòleg, Nurserie i
Incubadores.
-Cobaltoteràpia.
-Làser.
-Transfusions de sang i/o plasma (incloent la despesa
de la sang i/o plasma).
-Practicant, en consultori i domicili.
-Ressonància Magnètica Nuclear.
-Scanner (tomografia axial
computeritzada).
-Ecografies.

-HOSPITALITZACIÓ per Ràdium, Cobalt i Radioteràpia.

-Densitometries Òssies.

-MEDICACIÓ en tots els casos d’internament a càrrec
de l’entitat.

-Servei radiològic complet.

-A TOTES LES CLÍNIQUES, les habitacions són
individuals, amb llit per l’acompanyant.

-Anàlisis biològiques i anatomopatològiques.

-PENSIÓ ALIMENTÍCIA de l’acompanyant els tres
primers dies d’ingrés.
-Servei permanent d’urgències mèdiques i
quirúrgiques.
-Pròtesis de col·locació interna (fins a 2.000 € / any)
-Servei d’urgències pediàtriques.
-Trasllats amb ambulància.

-Anàlisis clíniques.

-Al·lèrgia incloent totes les proves.
-Electroradioteràpia, radioteràpia, ona curta,
magnetoteràpia, raigs infrarojos, ultraviolats i corrents
elèctriques.
-Mitjans complementaris de diagnòstic,
electrocardiogrames, electroencefalo-grames,
encefalogrames, metabolisme bassal, exploracions
elèctriques i endoscòpiques i proves funcionals de
ronyó i fetge.

-Trasllat amb vehicle-incubadora del nadó des del
domicili al centre especialitzat.

-Oxigenoteràpia, Anestesiologia i reanimació.

-Assistència d’urgència a tot l’estat Espanyol i a
l’estranger.

-Oncologia (Hospital de Dia).

-Litotrícia i Litiasi Renal.

-Preparació al part

-Radioteràpia amb Accelerador Lineal.

-Recuperació pèlvica post-part

-Unitat de Deshabituació al Tabac.

-Triple screening

-Segona opinió mèdica a EE.UU

Alberto Sancho- Corredors i Col.lectius

asancho@atlantida.net
Lluïsa Vizcarro- Directora Comercial Grup Atlàntida

llvizcarro@grupatlantida.cat
Tel. 93 237 70 70 Fax. 93 237 68 62
www.atlantida.cat

ALTRES SERVEIS I TRACTAMENTS






Acupuntura, pagant sols els elements fungibles.
Homeopatia, sense límits.
Podologia sense límits.
Fisioteràpia .
Plataforma d’atenció Psicològica, amb una franquícia de 25€ per visita individual.

ASSEGURANÇA DE SALUT DENTAL
Els tractaments es realitzaran a la Clínica Dental Atlàntida, Carrer Enric Granados 90-92 de Barcelona.

ASSEGURANÇA DE DEPENDENCIA
Consisteix en la prestació de 30 hores mensuals de serveis d’atenció domèstica o atenció personal, durant tota la
vigència de la pòlissa, als assegurats que abans de complir els 65 anys hagin estat acreditats pels organismes
oficials corresponents amb la condició de Persona Dependent de Grau 3, segons el regulat a la Llei de
Dependència 39/2006.

CLUB ATLÀNTIDA
Altres serveis no mèdics, a preus preferencials: Genètica, Ortopèdia, Òptica, Audiòfons, Residencies per gent
gran, Logopedia, Estètica i molts mes…

ATENCIÓ DOMICILIARIA






20 hores d’atenció domiciliària post ingrés a clínica.
Valoració de riscos i barreres arquitectòniques en el domicili.
Lliurament de farmàcia a domicili per pacients dependents.
Teleassistència Domiciliària (instal·lació i quota d’alta gratis).
Condicions preferencials en altres serveis relacionats amb la dependència.

ALTRES CONDICIONS ESPECIALS







Indemnització de 6.000€ en cas de mort per accident dels assegurats, que es farà efectiva als seus hereus
legítims, com ajuda a l’escolarització dels seus fills.
Sense copagament.
Drets immediats en tots els serveis, sense carències (excepte parts, 8 mesos per a donar a llum).
Assistència mèdica també a l’estranger.
Possibilitat de visitar-se amb pediatres i ginecòlegs de fora del nostre quadre mèdic, amb reemborsament
del 80% de la factura d’aquests professionals, dintre d’uns límits.
Servei d’autoritzacions via Fax, Telèfon o E-Mail.

QUADRE DE PRIMES 2019 (descompte del 5% per pagament anual)
Primes de 0 a 64 anys
44,56 €
A partir d’aquesta edat consultar amb la companyia
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