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Tot el que esperes de la millor assegurança mèdica privada per a tu i la teva família amb
els millors serveis orientats a la pràctica del esport que més t’agrada.
L’única assegurança mèdica adequada per a tu, que practiques esport amb un alt nivell
d’exigència i necessites estar sempre al 100%
• Revisió mèdica esportiva: Visita, E.C.G. i prova d’esforç.
Revisió completa de la forma física i la condició esportiva que
et permetrà personalitzar i adaptar el teu programa
d’entrenament per practicar esport en les millors condicions.
• Medicina esportiva: Centres de referència en medicina
esportiva i traumatòlegs especialistes.
• Ampli quadre de fisioterapeutes amb experiència en
esportistes d’alt rendiment.
• Teràpies preventives en acupuntura i homeopatia per evitar
lesions.
• Servei de dietista orientat al rendiment esportiu.
• Sessions de recuperació muscular post esdeveniment
esportiu.
• Servei de rehabilitació a domicili en cas de lesió greu.
• Club Atlàntida “SPORT”: avantatges, promocions i
descomptes en materials, tractaments, teràpies,
esdeveniments, activitats, etc...
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Perquè sabem que ets una persona que s’exigeix, que es cuida, que sempre busca
millorar i sentir-se bé amb si mateix,... I sabem que aquest camí no és fàcil. Per això
volem posar-nos al teu costat, volem ser el teu suport en l’esforç, la disciplina, el
benestar i fer-te sentir que tens una companyia que creu amb el que fas i posa tots els
seus recursos al teu abast per facilitar-te aquest camí que has escollit.
Un camí pel que faràs que t’acompanyi tota la teva família i per això també podran
compartir aquesta assegurança amb tu i gaudir de les millors cobertures mèdiques.

L’assegurança de salut comprèn:
-

Assistència Mèdica Especialitzada
Assegurança Dental
Serveis de Dependència

-sport

Detall de les cobertures

-sport

QUADRE MEDIC
ESPECIALITZAT

SERVEIS SANITARIS
ADICIONALS

PROVES DE
DIAGNOSIS

• Més de 1.000
metges de
referència en totes
les especialitats
• Traumatologia
• Cardiologia
• Ginecologia
• Pediatria
• Medicina esportiva
•…
• Clíniques i centres
hospitalaris de
referència
• Centre mèdic propi
exclusiu
• Centre de
rehabilitació propi
especialista en
esportistes d’alt
rendiment

• Rehabilitació amb
fisioterapeutes
esportius
• 10 sessions al any
de fisioteràpia
recuperacional post
esdeveniment
esportiu
• Podologia
• Homeopatia
• Acupuntura
• Orientació
psicològica
• Dietista i
nutricionista

• Revisió mèdica
esportiva. Lliure
elecció del tipus de
prova y centre.
Reembors del 100%
del import de la
prova fins a 100€
• Servei radiològic
complet
• Ecografies
• Ressonància
magnètica nuclear
• Scanner
• Densitometries òssies
• Anàlisis clíniques
• Electrocardiogrames

• Assistència sanitària
d’urgència a tot l’estat
espanyol i internacional
• Segona opinió mèdica
als EEUU

• Electroencefalogrames i
encefalogrames

• Metabolisme bassal

SERVEIS SANITARIS A
DOMICILI
• Metge i pediatra a
domicili

• Convalescència en
cas de lesió greu. 30
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.
• Condicions especials
en serveis
sociosanitaris a
domicili. (Fisioteràpia,
podologia,...)

Detall de les cobertures
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HOSPITALITZACIÓ
• Hospitalització en
qualsevol cas tan per
intervencions
quirúrgiques com per
tractaments mèdics i
observació, essent a
càrrec de
l’asseguradora totes
les despeses
generades sense cap
mena de limitació,
inclosa la medicació.
• Internament en unitats
de cures intensives
(U.C.I.)
• Hospitalització
psiquiàtrica, límit 30
dies
• Hospitalització
pediàtrica
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SERVEIS
RELACIONATS AMB
L’HOSPITALITZACIÓ

SERVEIS AL PART

• Totes les
hospitalitzacions en
qualsevol clínica del
quadre seran en
habitació individual
amb llit per
l’acompanyant,
incloent la manutenció
de l’acompanyant els
primers tres dies.
• Servei permanent
d’urgències mèdiques,
quirúrgiques i
pediàtriques.
• Pròtesis internes fins
a 2.000€ al any.
• Ambulància, inclou
nadons en vehicleincubadora.

• Curs de preparació
al part
• Proves prenatals:
analítiques,
ecografies, triple
screening,
amniocentesis, etc.
• Parts assistits per
metge tocòleg,
nurserie i incubadores
• Habitació individual
amb llit per
l’acompanyant (inclou
manutenció
acompanyant per tres
dies)
• Anestesia epidural
• Recuperació pèlvica
post-part

SERVEIS
SOCIOSANITARIS
ESPECIALS
• Planificació familiar
(vasectomia i
lligadura de trompes)
• Transfusions de sang
• Oxigenoteràpia i
anestessiologia
• Infermeria en
consultori i a domicili
• Tractaments
d’al·lèrgies incloent
totes les proves
• Tractaments amb
electroradioteràpia,
radioteràpia amb
accelerador lineal,
ona curta,
magnetoteràpia,
raigs infraroigs,
ultraviolats i corrents
elèctriques
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Detall de les cobertures i preus
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SERVEIS DE SALUT DENTAL

TARIFES I ALTRES AVANTATGES ESPECIALS

• Quota gratuïta per tots els assegurats de la
pòlissa Lliure mix-sport.
• Drets immediats des del primer dia.
• Neteja bucal gratuïta.
• Servei dental d'urgències fins a les 24 hores.
• Tractaments d'estètica dental.
• Els preus més competitius en tots els serveis i
amb la màxima qualitat.
• Finançament del tractament fins a un any sense
interessos.
• Garantia mínima d'un any per a tots els
tractaments.
• Calendari gratuït de medicina preventiva.
• Visites, extraccions i radiografies sense cost.
• El millor equip tècnic i humà: odontòlegs,
ortodoncista, implantòlegs, etc.

• Tarifa 2014 (en promoció 30% de descompte)
• Prima fins als 19 anys: 43,87€/mes
• Prima de 20 a 54 anys: 51,40€/mes
• Prima de 55 a 59 anys: 57,53€/mes
• Prima de 60 a 64 anys: 75,04€/mes
• Descompte addicional del 5% en cas de
pagament anual
• Tots els serveis coberts per l’assegurança no
tenen cap mena de copagament
• Drets immediats en tots els serveis sense cap
mena de carència (excepte per parts que és
de 8 mesos per donar a llum)
• Tarifa sense promoció:
• Prima fins als 19 anys: 60,73€/mes
• Prima de 20 a 54 anys: 76,51€/mes
• Prima de 55 a 59 anys: 83,62€/mes
• Prima de 60 a 64 anys: 108,14€/mes
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Quan la tinguis t’adonaràs del què pot fer per tu, serem
el teu entrenador personal, el teu equip mèdic, el teu
suport, perquè serem sempre allà quan ens necessitis.

