Per què convé confiar
en AXA Salut?
La nostra assegurança de salut s'adapta a les
circumstàncies personals de cada etapa de la
seva vida perquè inclou:

A AXA reinventem les assegurances i posem a la seva
disposició una àmplia gamma de solucions asseguradores i
d'inversió adaptades a totes les seves necessitats personals
i professionals.

. Accés ràpid a més de 35.000 professionals.
. Els centres i hospitals més prestigiosos.
. Garantia vitalícia: ens comprometem a no
rescindir-li la pòlissa de salut si no ho vol.
. Inclusió del nounat o adoptat des del primer
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Assistència en Viatges

dia, sense carències ni preexistències i amb
cobertura garantida durant els 30 primers dies.
Cobertura per despeses mèdiques en cas
d'accident de trànsit o laboral.
Les últimes innovacions tecnològiques: TAC,
DMD, PET, mamografia 3D, ecoendoscòpia, etc.
Ampli catàleg de pròtesis sense límit de cost.
Orientació mèdica, pediàtrica o psicològica
per telèfon les 24 hores.

Confiï la seva
salut al Centre
Mèdic AXA

Automòbil
Salut i Accidents
Llar i Comunitats
Vida
Estalvi, Pensions i Inversió
Empreses i Comerços
Protecció Jurídica
Autònoms i Professionals
Embarcacions d'Esbarjo
Caça
Pesca
Mod. 220004326

Bicicleta

www.axa.es
I a més, AXA Salut està reconeguda pel
mercat:

Els termes expressats en aquest document estan supeditats a les condicions
generals i especials aplicables a aquestes assegurances i a la modalitat
d'assegurança contractada.
AXA Seguros e Inversiones
Camino Fuente de la Mora, 1 - 28050 Madrid

Millor assegurança de salut del mercat.1
9 de cada 10 clients recomanarien AXA
Salut.2
86,5% dels metges recomanaria AXA
als seus pacients.3
Sol·liciti més informació al seu mediador
d'assegurances AXA o a www.axa.es.
1. Cronos, febrer del 2015. 2. Ipsos, maig del 2014. 3. Ipsos, juliol del 2014.
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Serveis preferents per a clients AXA

Amb grans avantatges

El Centre Mèdic AXA està pensat per adreçar-se a tots els clients d'AXA, tant si tenen assegurança de salut com si
no. Hi trobarà professionals metges qualificats i amb una dilatada experiència que treballen per garantir-li la millor
atenció en nombrosos serveis sanitaris i una gran varietat de serveis complementaris de la salut.

A més, si és client d'AXA Salut obtindrà més
beneficis, com ara:

. Eliminació dels copagaments.
. Atenció prioritària en medicina general, anàlisi,
ATS i radiologia.

Especialitats mèdiques

Serveis especials

Amb preus preferents per a clients que no tinguin
assegurança de salut (fins a un 30% de descompte):

Amb un descompte de fins a 30%:

Diputació

Gratuito

Ausiàs March
Pl. Urquinaona
R da

Descobreixi els nostres preus
Clients
AXA

Neteja bucal

Gratuïta

21 €1

Revisió mèdica completa

Gratuïta

150 €

Ergometria (prova d'esforç
medicina esportiva)

Gratuïta

200 €

45 €

45 €

1. Gratuïta la primera neteja per a socis d'AXAVIP.
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Com s'hi arriba?

Clients
AXA Salut

Renovació del permís de conduir

Bailèn

Casp

Passeig de Sant Joan

Pl. de
Catalunya

Pl. de
Tetuan

Gran Via de les Corts Catalanes

Girona

. Rehabilitació i fisioteràpia.
. Ecografia i radiologia.
. Anàlisis clíniques.
. Revisions mèdiques.
. Traumatologia i medicina esportiva.
. Podologia.

Gran Via dels Corts Catalanes, 657
08010 Barcelona
Telèfon 93 247 66 80

Bruc

vascular, etc.

Roger de Llúria

. Especialitats quirúrgiques: cirurgia general, cirurgia

Molt a prop seu

Pau Claris

oftalmologia, etc.

. Clínica dental.
. Renovació del permís de conduir.
. Altres permisos (caça, armes, embarcacions, etc.).
. Serveis de dietètica.
. Osteopatia i altres serveis terapèutics.

Passeig de Gràcia

. Medicina general.
. Especialitats mèdiques: dermatologia, ginecologia,

. Gestió d'autoritzacions a l'instant.
. Una hora d'aparcament gratuïta.
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Metro: línies 2 i 4.
Autobús: 6, 7, 19, 39, 45, 47, 50, 51, 54, 55, 56, 62,
B21 i B25.
Tren: Rodalies Renfe i Ferrocarrils de la Generalitat.

Sol·liciti una cita al Centre Mèdic AXA
trucant al telèfon 932 476 680

