UNA INVERSIÓ EN SALUT AMB
LA MÀXIMA RENDIBILITAT
SOM ESPECIALISTES EN SALUT
PER COL·LECTIUS
El tracte personalitzat que caracteritza a Atlàntida ens permet adaptar
per a cada assegurat la millor solució segons les seves necessitats.
La nostra experiència i especialització en els serveis de salut avalats pels
nostres 90 anys d’història, ens permeten donar l’assessorament i el suport
continu que els nostres assegurats precisen.
Atlàntida està compromesa amb la salut dels seus assegurats mitjançant
la prevenció i l’ús d’hàbits saludables. Els nostres Programes de
Prevenció i Serveis de benestar del Club Atlàntida estan orientats a
mantenir i millorar la seguretat dels assegurats.
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Principals avantatges pel assegurats

24h per
urgències
nacionals i
internacionals

Accés a les
clíniques de
referència de
Catalunya

Hospitalització
sense cap
limitació

Més de 1.000
metges en totes
les especialitats

Elecció del teu
ginecòleg i
pediatra de
confiança

Centre mèdic
exclusiu pels
nostres
assegurats

Accés a totes les
proves
diagnòstiques
sense esperes

Assegurança Lluïsa Vizcarro
PER MÉS INFORMACIÓ:
de237
Salut
Tel. 93
70 Dental
70 Fax. 93 237 68 62
www.atlantida.cat
inclosa

UNA PROPOSTA MOLT SALUDABLE
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1- L’ Assegurança de Salut comprèn:
a) Assegurança mèdica de quadre mèdic
b) Assegurança de Salut Dental a la Clínica Dental Atlàntida
c) Cobertura de Gran Invalidesa / Dependència
d) Club Atlàntida

a 1)Assegurança mèdica de quadre mèdic
-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.
-HOSPITALITZACIÓ per Ràdium, Cobalt i Radioteràpia.
-MEDICACIÓ en tots els casos d’internament a càrrec de l’entitat.
PER MÉS INFORMACIÓ: Lluïsa Vizcarro
Tel. 93 237 70 70 Fax. 93 237 68 62
www.atlantida.cat

-A TOTES LES CLÍNIQUES, les habitacions són individuals, amb llit per l’acompanyant
-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 ambulancia i Trasllat amb vehicle-incubadora del nadó des del
domicili al centre especialitzat.
-Assistència d’urgència a tot l’estat Espanyol i a l’estranger.
-Preparació al part
-Recuperació pèlvica post-part
-Triple screening i Amniocentesis (segons criteris SEGO).
-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 -Densitometries Òssies -Servei radiològic complet.
-Anàlisis clíniques -Anàlisis biològiques i anatomopatològiques.
-Al·lèrgia incloent totes les proves.
-Electroradioteràpia, radioteràpia, ona curta, magnetoteràpia, raigs infrarojos,
ultraviolats i corrents elèctriques.
-Mitjans complementaris de diagnòstic, electrocardiogrames, electroencefalogrames, encefalogrames, metabolisme bassal, exploracions elèctriques i
endoscòpiques i proves funcionals de ronyó i fetge.
-Oxigenoteràpia, Anestesiologia i reanimació.
-Litotrícia i Litiasi Renal.
-Oncologia (Hospital de Dia).
-Radioteràpia amb Accelerador Lineal.
-Unitat de Deshabituació al Tabac.
-Segona opinió mèdica a EEUU
ALTRES SERVEIS I TRACTAMENTS






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

A la Clínica Dental del Grup Atlàntida, al carrer d'Enric Granados de
Barcelona, disposa de l’equipament mèdic més modern i professionals de la
màxima confiança. Tot per oferir als nostres assegurats una atenció personal,
ràpida i al millor preu.
A Atlàntida tenim cura de tots els petits detalls que poden afectar la seva salut,
per això ara posem a la seva disposició un servei exclusiu d’atenció dental,
amb els màxims avantatges i el tracte càlid i personal que ens caracteritza.
Perquè ens agrada veure el seu somriure.
El servei bàsic de l’atenció dental (inclou higiene), sense cap cost per a
vostè.
Servei dental d’urgències 24 hores al dia: Atlàntida té cura de la seva salut
en tot moments.
Tractaments d'estètica dental: Blanquejaments dentals, remodelació de
peces, etc.
Quota gratuïta per a nens de fins a set anys: Inscrits a la pòlissa familiar,
amb programes d'higiene, fluorització periòdica, etc.
Els preus més competitius en tots els serveis: Amb la seva pòlissa, qualsevol
tractament d'odontologia li sortirà més econòmic. Mantenim la màxima
qualitat en serveis i materials.
Finançament del tractament: Sense cap interès ni recàrrec, li financem el
seu tractament amb terminis de fins a un any de duració.
La garantia del millor servei: Tots els tractaments tenen una garantia d'un
any.
Calendari gratuït de medicina preventiva: Perquè la seva salut es mereix
tota la nostra atenció.
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Visites, extraccions i radiografies sense cost: Estalviï's cues i diners amb la
seva pòlissa dental.
El millor equip tècnic i humà: Tots els tractaments els realitzaran
odontoestomatòlegs titulats, fent ús de la tecnologia més moderna.

c) Cobertura de Gran Invalidesa / Dependència
Consisteix en la prestació , durant tota la vigència de l’assegurança,de 30
hores mensuals de servei d’atenció domèstica (neteja i cura de la llar, àpats,
compres, etc.) i atenció personal (neteja personal,donar el menjar i la
medicació, acompanyaments dintre i fora de la llar, etc.) als assegurats que
abans de complir els 65 anys estiguin acreditats per els Organismes Oficials
corresponents, segons la Llei de Dependència 39/2006 en la seva condició de
Persona Depenent de Grau 3 .

d) Club Atlàntida
Altres serveis no coberts en pòlissa amb importants descomptes:
- Residencies per gent gran.
- Logopèdia,
- Òptica,
- Audiòfons,
- Estètica,
- Teràpies naturals,
- Suports Plantars,
- Genètica,
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-Mots altres serveis.

2- 0RIENTACIÓ TELEFÒNICA INTEGRAL
•

Assessorament Social

Orientació i gestió de recursos públics: ajudes, subvencions...Recursos
públics: residencies, ajuda per la llar, teleassistencia. Orientació en temes
d’adicions, violència familiar i altres...
•

Atenció Familiar

Assessorament sobre cangurs, servei domèstic, reforç
escolar...Programes d’entrenament en tècniques d’estudi... Gestió de recursos
locals per atendre als infants en període de vacances.
•

Suport Psicològic

Equip de psicòlegs especialitzats en diferents patologies ( dolor
crònic, ansietat i deprecio, estrés) que prestaran ajuda inicial i suport
psicològic.
•

Orientació Médica

Informació de infermetats i medicaments. Orientació de resultats
d’anàlisis i proves diagnostiques. Preparació per proves diagnostiques o
quirúrgiques.
•

Informació Dietètica

Salut i alimentació. Orientació per dietes u altres necessitats especials.
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3-SERVEIS D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
- 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:
atenció a la persona,
atenció a la llar, fisioteràpia,podologia, estimulació cognitiva,
teràpia ocupacional, tallers de memòria, logopèdia,
programa per a malalts d'Alzheimer, etc.
dependentia.es
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ALTRES CONDICIONS ESPECIALS







Quota d’incripció gratuïta
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 genecòlegs de fora del
nostre quadre mèdic, amb reemborsament del 80% de la factura
d’aquests professionals, dintre d’uns límits.
Servei d’autoritzacions per telèfon, e-mail o APP.
5% de descompte per pagament anual.

PROPOSTA 2017 ASSOCIACIÓ EXTREBALLADORS DE BANKIA
Sense copago
De 0 a 19 anys

43,57 €

De 20 a 54 anys

51,05 €

De 55 a 59 anys

57,13 €

De 60 a 64 anys

74,54 €

Més de 65 anys

136,57 €

Amb copago de 10 €, en visites a especialistes, proves i hospitalitzacions.
Metge de capçalera i pediatra no te copago.
De 0 a 19 anys

22,84 €

De 20 a 54 anys

29,32 €

De 55 a 59 anys

32,80 €

De 60 a 64 anys

42,80 €

Més de 65 anys

74,94 €

Barcelona, Novembre 2016
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