Serveis gratuïts: Consell mèdic i psicològic telefònic 24 hores
Serveis de benestar i salut (franquiciats): Servei d’ajuda a

persones grans • Òptiques • Audiòfons • Ortopèdia • Podologia
Veterinaris • Psicologia • Medicina i Cirurgia estètica • Termalisme
i balneoteràpia • Dietètica • Acupuntura • Homeopatia

Telèfon d’atenció a l’usuari
93 736 70 40
Amb una simple trucada obtindràs tota la informació necessària sobre
els professionals, clíniques, hospitals i centres als que pots acudir,
els tractaments que posem al teu abast i el preu dels seus serveis.

www.lasseguradora.com

Cuidem
la
teva
salut
La millor manera de protegir la teva salut i la dels que més estimes
Amb avantsalud disposes d'una gran diversitat de tractaments complementaris
a preus especials, amb descomptes de fins al 50%

Atenció a majors i/o depenents

Serveis de Benestar i Salut

Serveis gratuïts

www.lasseguradora.com

T'oferim un ampli catàleg de serveis que afavoriran l'autonomia
que necessiten les persones d'avançada edat i/o amb
discapacitats, per millorar la seva integració social i familiar.
Serveis com: el servei domèstic de suport, la teleassistència o
els serveis d'ajuda personal (assistència, atenció personal o
cures físiques).

Una extensa xarxa de centres i professionals especialitzats en tot
tipus de tractaments i teràpies complementàries: termalisme i
balneoteràpia, medicina i cirurgia estètica, naturopatia, prestacions a
domicili, medicina preventiva, procediments mínimament invasius,
hidroteràpia de còlon, tractaments capil·lars, exàmens psicotècnics, etc.

• Segona opinió mèdica internacional
Si pateixes una malaltia greu tindràs accés a sol·licitar als millors
professionals del món, una segona opinió mèdica de la manera més
senzilla i sense cost per a tu.

Tota la informació sobre els nostres serveis en un sol clic.
Accedeix al web, introdueix els tres primers dígits del teu DNI i consulta
els especialistes, centres mèdics, estètics, etc., disponibles per localitats
i els imports orientatius a abonar pels serveis que necessitis.

• Assessorament telefònic per a majors i/o dependents
Tens disponible un servei d'assessorament telefònic gratuït
per aconsellar-te sobre els assumptes socials o sanitaris.

La teva targeta

• Consell psicològic telefònic
El nostre equip de psicòlegs donarà resposta a les qüestions de
caràcter psicològic que et sorgeixin.
T. 93 736 70 40

Accedeix a tots els serveis avantsalud
mostrant la teva targeta personalitzada.
Els serveis prestats s'abonaran
directament al professional, als preus
especials que disposa avantsalud.

