
 
ZURE 
ONDOAN, 
BEHAR 
DUZUNERAKO

ZEUK AUKERATU 
ZER KONTRATATU NAHI DUZUN: 
SANITAS PROFESIONALES EDO 
SANITAS PROFESIONALES PLUS

ESTALDURAK

LABORAL KUTXA ETA SANITAS PROFESIONALES

GURE HAUTAZKO ESTALDURA 
SORTA ZABALARI ESKER, 
ZURE ASEGURUA PERTSONALIZATU
AHALKO DUZU, BENETAN 
BEHAR DITUZUNAK AUKERATUZ

Sanitas Profesionales aseguruak, autonomoa zaren aldetik, zure behar 
guztiei erantzutea du helburu:

•  Lehen mailako medikuntza eta espezialitateak:
dermatologia, oftalmologia, ginekologia eta abar.

•  Proba diagnostikoak: ekografiak, analisiak, erradiografiak eta abar.

•  Metodo terapeutikoak: errehabilitazioa, tratamendu onkologikoak eta abar.

•  Ebakuntza kirurgikoak.

•  Ospitalizazioa.

•  Hortz-estaldura barne: 25 zerbitzu baino gehiago hartzen ditu barne 
eta % 21eko deskontua du merkatuko batez besteko prezioen 
aldean.

•  Erabateko babesa: zailtasun asistentzial nagusiak estaltzen ditu, 
etxean mugitu ezinik geratuz gero edo ospitalean gutxienez 72 
orduko immobilizazioa behar izanez gero.

•  Trafikoko eta laneko istripuak: senti zaitez babestuta gehien behar 
duzunean.

2017ko BERRIA 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

•  Virgen del Mar ospitalea.

•  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:

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

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

•  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.

•  BLUA osagarri digitala: espezialistekin bideokonferentzia 
bidez jarri ahal izango zara harremanetan.

•  Nafarroako Unibertsitate Klinikaren osagarria: handitu zure 
polizako mediku taldea, Nafarroako Unibertsitate Klinika 
prestigiotsua erantsiz.

Eta estaldura gehiago, zure asegurua eraiki dezazun.

Erregistro Administratibo Berezian OV-0072 gakoarekin inskribatutako Caja Laboral Bancaseguros SLU 
banku-aseguruen operadore lotetsiaren bitartekaritzako asegurua. Erantzukizun Zibila eta Finantza Gaitasuna 
indarrean dagoen legediaren arabera estaliak. Arriskuaren aseguratzailea:  Sanitas, S.A. de Seguros.


