Perquè tothom té
dret a tenir una boca sana
Oferta negociada per als veïns i veïnes

7€

al mes*
per
assegurat

dentalmedic
Assegurança dental d’alta qualitat amb
cobertura a tot Espanya
• Sense carències, excepte en endodòncies i
obturacions (2 mesos a partir de 16 anys d’edat)
• Sense declaració de salut
• Sense preexistències
• Telèfon urgències 24 hores (902 23 40 40)

* Oferta vàlida fins al 31 de juliol de 2017, per a pòlisses de nova contractació, per a veïns i veïnes socis d’una Associació Veïnal membre de
la CONFAVC, incloent els membres de la seva unitat familiar que conviuen amb ells en el mateix domicili. L’únic requisit és que el propi soci estigui
assegurat en la mateixa pòlissa. Impostos no inclosos: 0,15% sobre la prima anual i només repercutible en el primer rebut. Possibilitat de contractar
cobertura dental per a accidents greus per només 0,70€ més.

Garanties:
Fins als 15 anys d’edat
Sense cost tots els actes de l’assistència odontoestomatològica completa: prevenció,
neteja, fluoració, radiografia, conservació i cirurgia (excepte ortodòncia).

A partir dels 16 anys d’edat
Sense cost tots els actes per conservar la peça dental natural: prevenció i conservació,
neteja i radiografies.

Actes a preus especials
En pròtesis, implants o ortodòncies, descompte mitjà del 45% sobre la tarifa privada de la
xarxa de professionals del quadre mèdic.

Aprofita aquesta oferta que hem negociat per als socis de les associacions veïnals!
ATLANTIS BARCELONA
Gran Via de les Corts Catalanes, 652
08010 Barcelona

Tel. 93 496 47 70
Fax. 93 451 80 14
delegacioneconomiasocial@atlantisgrupo.es

Consulta el quadre mèdic
El servei assegurador del veïnat
Assegurança distribuïda sota la marca ATLANTIS i assegurada per Agrupación AMCI, totes dues pertanyents al Grup internacional Assurances du Crédit Mutuel, un gran grup assegurador
compromès amb les persones. Agrupación AMCI de Seguros y Reaseguros, S.A. - Ctra. de Rubí, 72-74, 08174 Sant Cugat del Vallès - CIF A65782807.

