
El servei assegurador del teu sindicat

Vàlid del 15 d’octubre fins
al 31 de desembre 2018

Oferta exclusiva per a afiliats/ades de ugt

Assegurança distribuïda per ASP Atlantis (agència d’assegurances vinculada), sota la marca Agrupació i assegurada per Agrupación AMCI de Seguros y Reaseguros, 
S.A., pertanyent totes al Grup internacional Assurances du Crédit Mutuel, un gran grup assegurador compromès amb les persones. Agrupación AMCI té el seu 
domicili social a Carretera de Rubí, 72-74. Edifici Horizon - 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

39,90€/mes
per assegurat*

*Condicions de l’oferta:
Oferta vàlida fins al 31.12.18, per a afiliats/ades a UGT Catalunya, fins a 64 anys i per a familiars directes (cònjuges, parella i fills), sempre que 
el propi afiliat/ada estigui assegurat en la mateixa pòlissa. La prima ofertada és vàlida per a la primera anualitat de l’assegurança. Impostos no 
inclosos: 0,15% sobre la prima anual i només repercutible en el primer rebut. S’otorguen drets immediats. No es valoraran les preexistències 
existents, llevat aquelles l’origen de les quals siguin malalties greus amb processos en curs, o amb processos que hagin causat hospitalització 
en els últims 12 mesos. (S’entén per malaltia greu: càncer, cardiorrespiratòria, neurològica, malaltia del sistema immunològic i minusvalia). Oferta 
subjecta a les condicions generals i particulars de la pòlissa i a les normes de contractació de la companyia. El contingut d’aquest fullet és 
merament informatiu, sense que això impliqui cap obligació contractual per part de l’asseguradora. 

plusmedic
Totes les visites a especialistes, mitjans de 
diagnòstic, els millors hospitals i centres 
mèdics, i a més a més:

Aprofita aquesta oportunitat trucant al 93 505 01 17

• Urgències
• Intervencions quirúrgiques
• Quimioteràpia
• Rehabilitació
• Revisió mèdica anual
• Pròtesis
• Conservació cèl·lules mare
• Cobertura dental

• Segona opinió mèdica internacional
• Preparació al part
• Orientació mèdica telefònica 24 h
• Revisió ginecològica i part
• Ajuda a la convalescència
• Transplantament de còrnia
• Tractaments especials
• Assistència en viatge

Sense copagament

Assegurança de Salut

(de dilluns a divendres de 9 a 18 hores)


