
LABORAL KUTXA ETA SANITAS PRO PYMES SALUD

ABANTAILAK

2016ko BERRIA

ESTALDURAK
Sanitas Pro Pymes Salud osasun-laguntzako aseguruak  
espezialitate mediko guztiak eta ospitalizazioa eskaintzen ditu:
•  Lehen mailako medikuntza eta espezialitateak:

dermatologia, oftalmologia, ginekologia eta abar.
•  Proba diagnostikoak: ekografiak, analisiak, erradiografiak eta abar.
•  Metodo terapeutikoak: errehabilitazioa, tratamendu onkologi-

koak eta abar.
•  Ebakuntza kirurgikoak.
•  Ospitalizazioa.
•  Hortz-estaldura barne: 25 zerbitzu baino gehiago hartzen ditu 

barne eta % 21eko deskontua du merkatuko batez besteko 
prezioen aldean.

Osasun-aseguru osoa eta pertsonalizatua eskaintzen dizugu. 
Negozio bakoitzaren beharretara egokitzen da eta, aldi berean, 
enpresaren irudia hobetzen du langileen artean.

ABANTAILAK ENPRESARENTZAT

•  % 100 deduzigarria Sozietateen gaineko Zergan.

•  Soldaten optimizazioa: soldatak negoziatzeko tresna 
erabilgarria da.

•  Laneko absentismoa txikitzea.

•  Errotazioa txikitzea.

ABANTAILAK LANGILEARENTZAT

•  Soldata garbia igotzea: 500 € deduzigarriak PFEZtik.

•  Bizitza soziala eta lanekoa uztartzea sustatzen du.

ABANTAILA ETA ZERBITZU GEHIAGO:

ESPAINIA OSOAN

LABORAL KUTXA  ETA SANITAS,
BETI ZURE ONDOAN

•  Sanitas 24 h: telefono bidezko larrialdietako zerbitzua eta 
aholkularitza medikoa.

•  Sanitas Responde (1): linea eta telefono bidezko arreta- eta 
aholkularitza-programa.

•  Bigarren iritzi medikoa: nazioarteko espezialistei eskatzea.

•  Larrialdietako arreta atzerriko bidaietan.

40.000 profesional eta 1.200 osasun-zentro baino gehiago, 
Espainiako garrantzitsuenak barne:

•  Sanitas La Zarzuela ospitalea 

•  Sanitas La Moraleja ospitalea Madrilen

•  Sanitas CIMA ospitalea Bartzelonan

•  19 Milenium Multiespecialidad osasun-zentro

•  150 Milenium Dental klinika baino gehiago

Sanitaseko bezeroa bazara gure zerbitzuen goreneko kalita-
teaz, profesionaltasunaz eta esperientziaz gozatuko duzu, 
abantaila handiekin eta asistentzia-sare zabalarekin:ENPRESEN 

ETA 
LANGILEEN 
BEHARREI 
ERANTZUTEKO

GAINERA, HAUTAZKO ESTALDURA 
SORTA ZABALA ESKAINTZEN DIZUGU, 
ASEGURUA ENPRESA BAKOITZAREN 
BEHARRETARA EGOKITZEKO

•  Farmazia: zure sendagaiak erdiprezioan.

•  Estaldura AEBn: AEBko ospitale entzutetsuetara joan 
ahalko zara.

•  Optika: orain zure betaurrekoak eta lentillak erdiprezioan 
izango dituzu.

•  Istripuak: kalte-ordaina ordainduko dizugu heriotza edo 
ezintasun iraunkorra gertatuz gero.

•  Medikuntza alternatiboa: homeopatia eta akupuntura, zure 
osasuna zaintzeko bestelako aukera.

•  Errenta: ospitalean bazaude, kalte-ordain batekin lagun-
duko dizugu.

Eta estaldura gehiago, zure asegurua eraiki dezazun.

(1) Sanitas Emisión S.L.-k ematen du zerbitzua. Kontsultatu baldintza orokorretan estaldura bakoitzaren 
xehetasunak eta mugak.


