EMPLEATS I FAMILIARS DIRECTES DE

COL.LEGI OFICIAL DE
FISIOTERAPEUTES DE LES
ILLES BALEARS
•Acte mèdic gratuït excepte psicoteràpia.
•Sense carències si procedeixen d’altres companyies,excepte manca de 10
mesos en hospitalització per marternitat.
•Possibilitat d’incloure a familiars directes que visquin en el mateix domicilio.
•Hospitalització mèdica, pediàtrica y UVI sense límit temporal de
assistència i amb totes les despeces de quiròfan, anestèsia, tractaments
especials. Amb habitació individual i llit per a acompanyant.
•Pediatria sense límit fins als 14 anys.
•Pròtesis: cobertura completa del cost de les pròtesis esquelètiques
internes, cardiovasculars y mama (després de mastectomia per neoplasia).
•Els procediments pel diagnòstic de apnea de la son.
•Diàlisis i ronyó artificial en casos crònics i/o aguts.
•Quimioteràpia oncològica (en règim hospitalari i ambulatori).
•Medicina preventiva.
• Accés a tècniques de reproducció assistida en condicions econòmiques
molt avantatjoses.
•Podologia amb 5 sessions anuals.
•Preparació al part.
•Psicoteràpia. Hospitalització psiquiàtrica.
•Servei d’assistència sanitària a l’estranger a través d’EUROP
ASSISTANCE.
•Importants bonificacions en l’operació de la miopia, hipermetropia i
astigmatisme.
•Servei d’assistència jurídica a través de Legálitas.
•Servei de consultes i assessorament mèdic al telèfon 902 010 181.
•Reintegrament de fins 12,00€ per ulleres i 120,00€ per audiòfons en centres
Visionlab.
•Segona opinió metge internacional.
•Assegurança de indemnització de 6.010,12 € en cas de defunció per
accident.
•Cobertura sanitària en accidentes de tràfic i laborals.
•Preus Especials per a conservació de cèl·lules mare de la sang del cordó
umbilical amb CRIOCORD.
•CLUB ASISA fins el 40 % de descompte en molts establiments.
•www.clubasisa.com

Més informació i contractació:

Oferta
especial
per al col.lectiu
Prima 2010 persona/mes

De 0 a 20 anys 35,31 Є
De 21 a 54 anys 39,94 Є
De 55 a 65 anys 60,37 Є

Contractació conjunta amb una
pòlissa de Vida per defunció per
qualsevol causa per altes de 18 a 50
anys. Capital a assegurar:

30.000, 60.000 ò 100.000 €

ASISA
HOSPITALIZACIÓ/ACCIDENTS
pagament anual de 18,30 €.
Incloent per ells una Indemnització per
hospitalizació/accidents de 12 € per dia de
hospitalizació i 18.000 € per defunció per
accident.
Pólissa amb 6 mesos de carència.

3,94* Є

NEUS BONNÍ
BONNÍN POMAR
Nº C046I43515920X mail:
mail:nbonnin@
nbonnin@asisa.es
asisa.es
TELF.657 490 090 /971 214 063
Responsable Comercial: Isabel Villar Visiti’ns a:
jvillar@asisa.es
www.asisa.es

Persona/mes

* Preu amb impostos inclosos vàlid fins el 31 de
desembre de 2010 amb forma de pagament anual.

Per a consultar el nostre llistat de facultatius, clíniques i delegacions de tot el territori nacional i el nostre Club Asisa amb ofertes exclusives.

