TOT SALUT COMPLET

ASSEGURANCES

TOT SALUT COMPLET
LA TEVA ASSEGURANÇA

MÈDIQUES

DES DE

43
,82 €
’77

/AL MES

Cobertura mèdica a tot el territori espanyol,
amb 40.000 professionals i 10.000 centres
mèdics

CATALANES

Un metge les 24h que, si cal, et ve a visitar a
casa
Cobrim pròtesis, homeopatia i acupuntura,
segons el reglament

Mútuacat posa a la teva disposició el millor
producte de salut amb el qual gaudiràs d'una
atenció mèdica privada de qualitat sense llistes

Cobertura dental gratuïta ampliable a 44
serveis més de franc i amb barems reduïts

d'espera, amb accés als millors especialistes de
Catalunya

i

Espanya,

proves

diagnòstiques,

intervencions quirúrgiques, hospitalització, entre
altres cobertures!
El nostre quadre mèdic és un dels millors i més
amplis del país. Comptem amb centres mèdics

Quota fixa sense copagaments addicionals

60

A partir dels 60 anys, tothom paga el mateix

+

d’alt prestigi, com per exemple el Centre Mèdic
Teknon, la Clínica Corachan, el Grup Hospitalari
Quirón, i l’Hospital Universitari Dexeus entre
molts d’altres. Encara tens dubtes? Truca’ns!
TRAMS D’EDAT
0 - 4 anys ......... 53,94 €
5 - 19 anys ......... 43,82 €
20 - 24 anys ......... 49,03 €
25 - 29 anys ......... 53,25 €

€

... i molt més!
Medicina general i totes les especialitzacions/
Planificació familiar / Seguiment i control de
l’embaràs / fisioteràpia i rehabilitació / ...

PER A MÉS INFORMACIÓ:
infermeresdecatalunya.cat/mutuacat
ÒSCAR BOLANCELL
626 100 737

30 - 34 anys ......... 56,41 €
35 - 39 anys ......... 57,15 €
40 - 44 anys ......... 57,70 €
45 - 54 anys ......... 67,50 €

CATALANISME

SOLIDARITAT

mutuacat.cat

COMPROMÍS

Oferta vàlida per la contractació fins al 31/12/2020. Només per a treballadors i ampliat a cònjuge i fills que convisquin al seu domicili. El preu indicat serà vigent durant l'any 2020
per assegurats de 5 a 19 anys en la modalitat de col•lectiu obert del producte Tot Salut Complet. Per altres edats cal consultar el mediador i Mutuacat. Acceptació d'assegurats
segons les normes de subscripció.

938 773 333
902 490 480

