“Protegir la
vida
família és
la nostra
prioritat en la vida”

A Seguros Bilbao té al seu costat un
professional disposat a escoltar-lo, algú
que s’implica i que li ofereix solucions
individualitzades.
Una persona de confiança i
compromesa, el seu assessor personal.

*Aquest fullet és informatiu. En conseqüència, només
seran vàlides aquelles garanties i aquells serveis que
figurin expressament en la pòlissa.

Model: 20399

“Garantint la meva
tranquil·litat,
gaudeixo molt més
de la vida”

Targeta Bilbao Salut
Amb Vida+ vostè i la seva família
gaudiran d’útils serveis relacionats amb la salut.
Salut dental
Quadre mèdic amb més de 2.000
especialistes arreu del nostre país.
Inclou la gratuïtat d’alguns serveis
i descomptes en diferents tractaments bucodentals.

Tranquil·litat per a tota la vida

Seguretat i molt més

Si pensa que més val prevenir que deixar-ho tot a
la seva sort, Vida+ és la solució idònia, la més
sensata, per a resoldre les conseqüències econòmiques en cas de qualsevol circumstància derivada
d’una malaltia o accident.

En una única pòlissa i amb total flexibilitat, Vida+ li
ofereix nombroses opcions a l’hora de garantir la
seva seguretat econòmica i la dels seus.
• Defunció o invalidesa. Els capitals contractats es
multipliquen per dos en cas d’accident i per tres
si es tracta d’un accident de circulació.
• Malaltia greu. Bestreta de fins al 50% del capital
contractat per a la garantia de defunció.
• Incapacitat temporal. El pagament de la quantitat acordada en cas d’accident o malaltia.
• Hospitalització. Una indemnització diària en
aquest supòsit.
• Rehabilitació cardíaca. La garantia d’un complet
servei mèdic assistencial especialitzat en el
tractament d’aquest tipus de malaltia.
• Assistència jurídica en cas de defunció o invalidesa. Assessorament i resolució dels tràmits
administratius necessaris: qüestions fiscals,
successions, herències, inventari de béns, subrogacions, etc.

Una assegurança que, passi el que passi, contribueix a garantir el seu nivell de vida i el de la seva
família en supòsits d’incapacitat temporal, invalidesa o defunció, al mateix temps que té cura de la
seva salut i la seva qualitat de vida.
Amb les seves garanties i els seus serveis de salut,
aquesta assegurança de vida el protegeix a vostè, la
seva família i el seu patrimoni.

Orientació mèdica
Servei d’atenció mèdica telefònica,
atès per especialistes integrats en
un equip multidisciplinari. Al seu
servei les 24 hores del dia.
Segona opinió mèdica
Amb la possibilitat d’obtenir un
segon diagnòstic, el tractament
més convenient i informació del
centre mèdic nacional o estranger
adequat en cada circumstància.
Salut i benestar
Interessants
descomptes
en
tractaments i teràpies complementàries com ara termalisme,
talassoteràpia, nutrició, cirurgia
de la miopia, logopèdia, cura de
gent gran, etc.

