
• Visites.
• Mitjans de diagnòstic.
• Mètodes terapèutics.
• Quimioteràpia oncològica hospital de dia.
• Rehabilitació .
• Urgències.
• Revisió ginecològica.
• Planificació familiar.

Oferta per afiliats
Vàlid per noves contractacions fins el 31 de desembre de 2017

• Segona opinió mèdica internacional.
• Orientació mèdica telefònica 24 hores / 365 dies a l'any.
• Revisió otológica.
• Barem d'indemnització fora del quadre mèdic.
• Servei de conservació de cèl·lules mare del cordó umbilical

durant 25 anys i a preus especials.
• Ús de tecnologia làser en : cornetes , litiasi renal i pròstata.

• Psicologia : l'assegurat té accés a l'assistència psicològica

Què cobreix I a més ...

Totes les visites, especialistes i hospitals
sense esperes ni tràmits

BALEARS completmedic

DELEGACIÓ DE BALEARS  - MARIBEL HOMAR - Tel.: 971 71 86 81 - mho@atlantisgrupo.es

Planificació familiar.
• Part.
• Intervencions quirúrgiques.
• Hospitalització.
• Pròtesis : seran per compte de l'entitat les vàlvules

cardíaques , marcapassos , pròtesis de maluc ,

pròtesis de bypass vascular , pròtesis de lent

intraocular , pròtesis mamàries i pròtesis internes

traumatològiques i sense límit econòmic del cost de

la pròtesi.

• Tots els períodes de carència s'anul·laran
en cas d'urgència vital sobrevinguda i
diagnosticada després de l'alta de

l'assegurat o si l'assegurat prové d'una altra

companyia. Excepte part ( 8 mesos) i

quimioteràpia ambulatòria (12 mesos ).
Impostos no inclosos : 0,15% sobre la prima anual i només repercutible en el primer rebut anual.

Psicologia : l'assegurat té accés a l'assistència psicològica

telefònica, a través de professionals , als quals pot accedir les

24 hores del dia.

• Assistència en viatge : cobertura fins a 12.000 € de despeses

mèdiques i farmacèutiques a l' estranger

SOLUCIÓ COMPLETA

Ampli quadre facultatiu

Inclou tots els serveis mèdics, 
especialistes, mitjans de 

diagnòstic i els millors centres 
hospitalaris. 

Assistència mèdica integral

EDATS

De 00 a 02 anys

De 03 a 49 anys

De 50 a 64 anys

Prima/assegurat

47€/mes

45€/mes

50€/mes


