Bas+sport
Bas+ sport

L’assegurança mèdica que s’adapta a les teves necessitats, ni més ni menys. A l’Atlàntida fem productes a
la teva mida, oferint els avantatges de la medecina privada amb els millors serveis orientats a la
pràctica del esport que més t’agrada.
Ja pots gaudir de l’ajuda que necessitaves, 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.
• Servei de rehabilitació a domicili en cas de lesió greu.
• Club Atlàntida “SPORT”: avantatges, promocions,
descomptes en; materials (fèrules bucals, plantilles, ulleres
especials,...), tractaments (quiromassatges, depilació làser,...),
teràpies, esdeveniments, activitats, etc...

Detall de les cobertures

Bas+sport

Bas+ sport

QUADRE MEDIC
ESPECIALITZAT
• Més de 1.000
metges de
referència en totes
les especialitats
• Traumatologia
• Cardiologia
• Ginecologia
• Pediatria
• Medicina esportiva
•…
• Centres mèdics de
referència
• Centre mèdic propi
exclusiu
• Centre de
rehabilitació propi
amb especialistes en
esportistes d’alt
rendiment

SERVEIS SANITARIS
ADICIONALS
• Rehabilitació amb
fisioterapeutes
esportius
• Podologia
• Homeopatia
• Acupuntura
• Orientació
psicològica
• Dietista i
nutricionista
• Assistència sanitària
d’urgència a tot l’estat
espanyol i internacional
• Segona opinió mèdica
als EEUU

PROVES DE
DIAGNOSIS
• 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
• Electroencefalogrames i
encefalogrames

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 i preus

Bas+sport

Bas+ sport

TARIFES I ALTRES AVANTATGES ESPECIALS

• Tarifa 2014
• Prima fins als 19 anys: 26,45€/mes
• Prima de 20 a 39 anys: 32,01€/mes
• Prima de 40 a 54 anys: 33,06€/mes
• Prima de 55 a 59 anys: 36,21€/mes
• Prima de 60 a 64 anys: 47,72€/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 la
prova d’esforç que és de 6 mesos)

Bas+ sport

Bas+sport

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.

