Assegurança d’Assistència Sanitària MAPFRE
Oferta exclusiva per als Federats de Tennis i
les seves famílies
L’Assegurança de Salut de
MAPFRE et garanteix assistència
mèdica, quirúrgica i hospitalària en
el quadre mèdic de la companyia a
uns preus molt competitius.

ASSEGURANÇA DE SALUT EXCLUSIVA PER ALS FEDERATS I LES SEVES FAMÍLIES
de 0 a 35 anys

Des de 36 €

de 36 a 55 anys

Des de 44,25 €

de 56 a 65 anys

Des de 90,25 €

I, si vols ampliar garanties, consulta les modalitats:
Salud Familiar: inclou, a més, despeses per adopció, tractaments de fertilitat i reproducció assistida, cobertura dental, osteopatia,
medicina preventiva, cobertura d’accident i prova d’esforç i reconeixement mèdic.
Medisalud: la pòlissa d’alta gama de MAPFRE, que inclou reemborsament de despeses.

mapfre.es

Assegurances de Salut

AMB ELS SERVEIS COMPLEMENTARIS DE:
Policlíniques Salud4.
Són els centres mèdics exclusius que MAPFRE posa a la
teva disposició en tot el territori nacional, sense llistes
d’espera.

www.salud4.com
Clínica MAPFRE de Medicina del Tennis.
És la primera clínica internacional dedicada a la
investigació i prevenció de les patologies derivades de la
pràctica del tennis.
Les Unitats de Medicina de l’Esport i Traumatologia
esportiva, de Cardiologia Esportiva, de Diagnòstic per la
Imatge, de Fisioteràpia i Rehabilitació, i de Biomecànica
Funcional i Podològica, ofereixen un servei de màxim nivell.
Els seus professionals, dirigits pel Dr. Ángel Ruiz-Cotorro,
contribueixen a fer del tennis un esport mèdicament protegit
i a ajudar als joves a assolir un nivell professional en
plenitud de condicions físiques.

Contacta’ns www.clinicammtenis.com

Com donar-se d’alta a la pòlissa de
MAPFRE?
Emplenar la sol.licitud d’alta i enviar-la signada per email a:
dara.serrano@servicover.com
(descarregar la sol.licitud aquí)

Documentació imprescindible:
Fotocòpia del DNI
Número de llicència federativa en vigor.
En cas de venir d’una companyia de salut anterior: fotocòpia
de les tarjetes sanitàries en vigor.

CLÍNICA i CENTRE MÈDIC:
Carrer Muntaner, 40
08011 Barcelona

Per a qualsevol
informació addicional:
902.881.656
Consulta el quadre mèdic
http://www.mapfre.com/cuadromedico/

