
LA COBERTURA MÉS COMPLETA 
• Assistència primària.
• Serveis d'urgència.
• Especialitats.
• Els Mitjans de diagnòstic més avançats.
• Tractaments.
• Ampli quadre mèdic amb les principals Clíniques de

referència i més de 25.000 facultatius concertats.
• Àmplia oferta de revisions preventives.
• Revisió mèdica d'adults i per al carnet de conduir.
• Psicologia Clínica.
• Cobertura d'Accidents esportius federats i Assistència

sanitària derivada del Tractament d'Accidents Laborals i
Professionals.

• Pròtesis.
• Segona opinió mèdica internacional.
• Ampliació de les cobertures als seus familiars amb

idèntiques condicions de contractació.
• Sense copagaments.
• Assistència en viatge
• Complement de reemborsament

• Les especialitats i serveis amb dret a
reemborsament són únicament: Pediatria i
Ginecologia, Obstetrícia inclòs l'embaràs i el part.

• El límit de reemborsament és de 10.000,00 €
anuals per assegurat. S'aplicarà una franquícia a
càrrec de l'assegurat per cada servei del 20%.

• Altres cobertures amb reemborsament:
tractaments d'Osteopatia, Homeopatia, Acupuntura
i Quiropràxia. Franquícia aplicable del 20%.

OFERTA ESPECIAL 
Afiliats UGT Ajuntament de Barcelona

AVANTATGES DEL COL.LECTIU
La Companyia es farà càrrec del 50% de la quota d'afiliació a 
la UGT en pòlisses de 2 o més assegurats i del 100% en 
pòlisses a partir de 4 assegurats mitjançant un extorn de les 
quotes al gener de cada anualitat completa pagada. 

Per a contractacions realitzades fins 2019.01.15: 
- Derogació de totes les mancances excepte Planificació 

Familiar. 
- Sense Copagaments. 
- Acceptació de patologies preexistents. Els Embarassos 

en curs seran tractes exclusivament a centres propis. 
En cas de ja ser assegurats de MEDIFIATC, aquesta 
oferta només estarà en vigor fins el 15 de Novembre 
de 2018 (pòlisses fins efecte 01/11/18) Resta de 
Casos Normativa de Contractació Estàndard vigent 
en la Companyia 

MEDIFIATC SELEC (0-65 años)

39,90 €
Asseg./mes

Vàlid fins 31/12/2019      .

TARIFES MENSUALS

 Primes mensuals per persona i mes.
 El contingut d'aquest fullet és merament informatiu, sense

que això impliqui cap obligació contractual per part de
FIATC Assegurances.

 Edat màxima de contractació: 70 anys

Prima anivellada i única per a tots els afiliats, els 
seus cònjuges i fills que convisquin amb ells 

Judit Diaz
j.diaz@mpique-sa.es
Marc Canals
m.canals@mpique-sa.es

Per a noves contractacions

93 205 37 47
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Inscripció

ONLINE 

http://mpique-sa.es/ca/oferta-asseguranca-salut/

