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GRATIS

TRANQUIL·LITAT PER A LA TEVA SALUT

ASSEGURANÇA DE SALUT

5 LLETRES QUE DONEN TRANQUIL·LITAT

SALUT
5 LLETRES QUE PORTEN REGAL
CONTRACTA ARA
I ESCULL UN D’AQUESTS OBSEQUIS:

1

2
mesos

GRATIS
Excel·lència en salut, ara a un millor preu.

CONFIA EN L’EXPERIÈNCIA
La tranquil·litat de saber que portem anys tenint cura de la
salut de milers de persones.
Som experts en salut des del 1986, i al 2020 vam atendre...

57.934

proves diagnòstiques
complexes.

19.631
persones
a ﬁsioteràpia i
rehabilitació.

15.328

intervencions
amb hospitalització.
T’oferim

24.000

professionals sanitaris
en

3.600 centres.

2

ESTUDI
MOLECULAR
de

Aprèn a cuidar-te com tu i només tu necessites.
A partir de la teva informació genètica i bioquímica
elaborem pautes de salut personalitzades, rigoroses i
100% realitzables perquè descobreixis una nova manera de cuidar-te.
Tria un d'aquests estudis de salut segons els teus objectius de benestar:
1 • Gestió del pes

2 • Fitness

Descobreix les estratègies que t'ajudaran a
controlar el teu pes i a decidir els aliments i les
pautes nutricionals més adequades per a tu.

Descobreix les teves estratègies d'exercici i de
descans òptimes per a tenir una vida saludable,
evitar les lesions i maximitzar l'impacte de
l'exercici físic.

Condicions
A escollir entre MEDIFIATC 2 mesos gratis o Estudi molecular “Focus Gestió del pes” o “Focus Fitness” per noves contractacions de les
nostres assegurances de salut excepte assegurança dental, entre el 15 de setembre de 2021 i el 14 de febrer de 2022.
Per contractacions de la modalitat Start, únicament obsequi de dos mesos gratuïts. Més informació a www.ﬁatc.cat

UN SERVEI RECONEGUT
• La mútua de salut més recomanada pels seus clients
segons els resultats de l’enquesta realitzada entre clients de
les principals asseguradores al gener de 2021.
• La mútua de salut líder en satisfacció dels seus clients.
OCU novembre-desembre 2020.
• 3ª millor entitat del país en salut pel seu servei.
Baròmetre Adecose. Febrer de 2021.

EXCEL·LÈNCIA ASSISTENCIAL

EVOLUCIONEM AMB TU

Les teves prioritats són les nostres

La teva vida canvia, la realitat canvia, MEDIFIATC respon

Els millors professionals i centres

Noves cobertures i serveis que s’adapten
a les noves necessitats

• Atenció mèdica 24 hores.
• Assistència a domicili i centres d’urgència a tot el país.
• Més de 24.000 professionals sanitaris i 3.600 centres.
• Centres propis Clínica Diagonal, exclusivament per a tu.

• Inclusió de tres tests d’antígens per assegurat i any.
• Rehabilitació respiratòria post- Covid i post-pneumònia.
• Correcció quirúrgica de la miopia.
• Cobrim la pròtesis recomanada pel professional

L’atenció que necessites

mèdic del client.
• Epiluminiscència.

• Tot tipus de visites, proves, tractaments i intervencions.
• Hospitalització mèdica i quirúrgica.

Salut prenatal i embaràs

• Totes les especialitats.
• Salut dental.

• Visites.
• Proves. Tot tipus d’ecografies prenatals,
incloent Ecografía 3D.
• Test prenatal no invasiu.
• Reproducció assistida.

SALUT COMPLETA

SALUT FÀCIL

La tranquil·litat d’estar i sentir-te bé

Fer-ho simple és fer-ho possible

Benestar i salut emocional

Servei personalitzat i gestions fàcils

• Psiquiatria i Psicologia (garantia completa).
• Trastorns de la conducta alimentària
Medicina preventiva
• Programa de prevenció general.
• Revisions mèdiques, revisions ginecològiques i urològiques.
• Programa de prevenció del bebè.

Descarrega’t la nostra App.

• Atenció presencial, digital o per telèfon.
• Menys del 20% de les nostres proves requereixen autorització,
tràmit en un màxim de 48 h.
App exclusiva per a clients
• Serveis de videotrucada, xat mèdic o trucades a professionals.

Medicina de l’esport

• Targeta virtual d’assegurat al teu mòbil.

• Múltiples tractaments de fisioteràpia incloses ones de xoc.
• Prova d’esforç cardíaca específica per a esportistes (Ergometria).

• Gestió d’assegurances: rebuts, autoritzacions, documentació…
• Informació: centres, professionals, telèfons de interès…

Servei de nutricionista al teu mòbil amb l’App Nootric
durant el 2022
Per mantenir una alimentació saludable i equilibrada:
• Programa nutricional amb menús per aconseguir i mantenir
objectius.

Jordi Serra - Agent Exclusiu Fiatc Cambrils

• Nutricionistes experts per a un seguiment personalitzat i
atenció a consultes.
• Educació nutricional: aliments, racions, receptes
i orientació a la cuina i a la compra.
• Recolzament, informació i rutines per la pràctica d’un exercici
físic adequat. I tot de forma segura, fàcil i ràpida.

agencia.serra@agentes.fiatc.es

977 361 626

Cr. Balears, 2 bx - Agència Serra

