Nork bere burua zaintzea
osasun-asegururik osoena
eskura izatea da

Sanitas
Más Salud
ASEGURU-MODALITATEAK

MODALITATE GUZTIETAN
SARTURIKO ESTALDURAK

Osasunean eta
prebentzio-medikuntzan
adituak duela 60 urtetik
gora

45.000 profesional
baino gehiago eta
1.200 osasun-zentro

Punta-puntako
teknologia, osasunekipamendurik onenarekin

Estaldura digital
esklusiboak***

SANITAS MÁS SALUD
Koordainketarik gabe

Lehen mailako medikuntza, espezialitate
medikoak eta proba diagnostikoak

SANITAS MÁS SALUD PLUS

Bigarren iritzi medikoa
nazioarteko adituekin

Koordainketak: urteko lehen
6 zerbitzuak kosturik gabe eta
gainerakoak koordainketa murriztuta

Ebakuntza kirurgikoak
eta ospitalizazioa

SANITAS MÁS SALUD ÓPTIMA
Koordainketak eta hileko prima
merkeagoa

Etxeko larrialdiak
Atzerriko larrialdiak

KOORDAINKETEN XEHETASUNA (+)
TARIFAK MODALITATEEN ARABERA (+)

Hortz-estaldura

Kontsultatu gure hautazko estalduren aukera zabala:
Estaldura AEBn; Optika; Nafarroako Unibertsitatea
Klinika, Iruñeko egoitzara eta Madrilgora sarbidea
izan dezazun (1).

(1) Hartzaileak kontrata ditzakeen hautazko estaldura osagarriak.
Aseguru honen bitartekaria Caja Laboral Bancaseguros SLU da. B 75060988 zenbakiko IFK du eta banka-aseguruetako operadore lotetsia da. Aseguruen eta Pentsio Fondoen Zuzendaritza Nagusiaren
Aseguru Bitartekarien Administrazio Erregistro Berezian inskribatuta dago, OV-0072 klabearekin. Arriskuaren aseguratzailea: Sanitas SA de Seguros. IFK: A-28037042. Erantzukizun zibila eta finantzaahalmena estalita ditu, indarrean dagoen legeriaren arabera. Gainerako aseguratzaileak ikusteko, kontsultatu hemen: www.aseguruaklaboralkutxan.eus.

ZURE GESTIO GUZTIAK ONLINE
Gestionatu zure hitzorduak, baimenak eta
azterketa zein proba medikoen emaitzak, sartu
zure txartel digitalean... Den-dena Sanitasen
appean eta webgunean
* Prima horiek alta ematen duten aseguratu berrientzat dira. Efektu-data: 2020-12-31ra
arte. Prima horiei Aseguruen Konpentsazio Partzuergoaren % 0,15eko errekargua erantsiko
zaie. Aseguratu bakarreko polizei % 8ko errekargua ezarriko zaie, dagokion prima garbiaren
gainean. Prima horiek gorabeherak izango dituzte, aseguratuaren bizilekuaren arabera. Zehazki:
Valentziak eta Lleidak % 5eko errekargua dute, Bartzelonak eta Mallorcak % 10ekoa eta
Menorcak eta Eivissak % 15ekoa. Kontratatzeko gehieneko adina: 75 urte. Gehieneko
iraute-adinik gabe.
** % 10eko deskontua betiko, aseguru-prima garbiaren gainean, 2020-12-31ra
arteko efektu-datarekin 4 aseguratu berri edo gehiago dituzten polizak
kontratatuz gero. Deskontuari eusteko, polizak indarrean eta ordainduta
egon behar du, eta 4 aseguratu edo gehiago eduki. Sustapen hau ezin
zaie aplikatu poliza kolektiboei edo hautazko kontratazio-berme
osagarriei.
*** Hautazko kontratazioa.
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KOORDAINKETEN XEHETASUNA

Más Salud Plus

Más Salud Óptima

0 eta 6 zerbitzu bitartean

0€

0 eta 3 zerbitzu bitartean

4€

7 eta 10 zerbitzu bitartean

4€

4 eta 10 zerbitzu bitartean

7€

11 eta 15 zerbitzu bitartean

7€

11 eta 15 zerbitzu bitartean

10 €

15 zerbitzu baino gehiago

15 €

15 zerbitzu baino gehiago

10 €

Osasunean eta
prebentzio-medikuntzan
adituak duela 60 urtetik
gora

45.000 profesional
baino gehiago eta
1.200 osasun-zentro

Punta-puntako
teknologia, osasunekipamendurik onenarekin

Estaldura digital
esklusiboak***

ZURE GESTIO GUZTIAK ONLINE
Gestionatu zure hitzorduak, baimenak eta
azterketa zein proba medikoen emaitzak, sartu
zure txartel digitalean... Den-dena Sanitasen
appean eta webgunean

Hortz-koordainketa: 3 €
Kontsultatu maiztasun handiko zerbitzuen koordainketa

< Itzuli

* Prima horiek alta ematen duten aseguratu berrientzat dira. Efektu-data: 2020-12-31ra
arte. Prima horiei Aseguruen Konpentsazio Partzuergoaren % 0,15eko errekargua erantsiko
zaie. Aseguratu bakarreko polizei % 8ko errekargua ezarriko zaie, dagokion prima garbiaren
gainean. Prima horiek gorabeherak izango dituzte, aseguratuaren bizilekuaren arabera. Zehazki:
Valentziak eta Lleidak % 5eko errekargua dute, Bartzelonak eta Mallorcak % 10ekoa eta
Menorcak eta Eivissak % 15ekoa. Kontratatzeko gehieneko adina: 75 urte. Gehieneko
iraute-adinik gabe.
** % 10eko deskontua betiko, aseguru-prima garbiaren gainean, 2020-12-31ra
arteko efektu-datarekin 4 aseguratu berri edo gehiago dituzten polizak
kontratatuz gero. Deskontuari eusteko, polizak indarrean eta ordainduta
egon behar du, eta 4 aseguratu edo gehiago eduki. Sustapen hau ezin
zaie aplikatu poliza kolektiboei edo hautazko kontratazio-berme
osagarriei.
*** Hautazko kontratazioa.

Aseguru honen bitartekaria Caja Laboral Bancaseguros SLU da. B 75060988 zenbakiko IFK du eta banka-aseguruetako operadore lotetsia da. Aseguruen eta Pentsio Fondoen Zuzendaritza Nagusiaren
Aseguru Bitartekarien Administrazio Erregistro Berezian inskribatuta dago, OV-0072 klabearekin. Arriskuaren aseguratzailea: Sanitas SA de Seguros. IFK: A-28037042. Erantzukizun zibila eta finantzaahalmena estalita ditu, indarrean dagoen legeriaren arabera. Gainerako aseguratzaileak ikusteko, kontsultatu hemen: www.aseguruaklaboralkutxan.eus.
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KONTRATAZIO BERRIETARAKO TARIFAK

PRIMAK PERTSONAKO ETA HILEKO*
Adina

Más Salud

Más Salud Plus

Más Salud Óptima

0-24

47,90 €-tik aurrera

36,90 €-tik aurrera

28,90 €-tik aurrera

25-44

62,90 €-tik aurrera

50,90 €-tik aurrera

41,90 €-tik aurrera

45-59

76,90 €-tik aurrera

64,90 €-tik aurrera

55,90 €-tik aurrera

>59

128,90 €-tik aurrera

112,90 €-tik aurrera

105,90 €-tik aurrera

% 10eko deskontua**
betiko 4 aseguratu edo gehiagoko polizetan
< Itzuli

Osasunean eta
prebentzio-medikuntzan
adituak duela 60 urtetik
gora

45.000 profesional
baino gehiago eta
1.200 osasun-zentro

Punta-puntako
teknologia, osasunekipamendurik onenarekin

Estaldura digital
esklusiboak***

ZURE GESTIO GUZTIAK ONLINE
Gestionatu zure hitzorduak, baimenak eta
azterketa zein proba medikoen emaitzak, sartu
zure txartel digitalean... Den-dena Sanitasen
appean eta webgunean
* Prima horiek alta ematen duten aseguratu berrientzat dira. Efektu-data: 2020-12-31ra
arte. Prima horiei Aseguruen Konpentsazio Partzuergoaren % 0,15eko errekargua erantsiko
zaie. Aseguratu bakarreko polizei % 8ko errekargua ezarriko zaie, dagokion prima garbiaren
gainean. Prima horiek gorabeherak izango dituzte, aseguratuaren bizilekuaren arabera. Zehazki:
Valentziak eta Lleidak % 5eko errekargua dute, Bartzelonak eta Mallorcak % 10ekoa eta
Menorcak eta Eivissak % 15ekoa. Kontratatzeko gehieneko adina: 75 urte. Gehieneko
iraute-adinik gabe.
** % 10eko deskontua betiko, aseguru-prima garbiaren gainean, 2020-12-31ra
arteko efektu-datarekin 4 aseguratu berri edo gehiago dituzten polizak
kontratatuz gero. Deskontuari eusteko, polizak indarrean eta ordainduta
egon behar du, eta 4 aseguratu edo gehiago eduki. Sustapen hau ezin
zaie aplikatu poliza kolektiboei edo hautazko kontratazio-berme
osagarriei.
*** Hautazko kontratazioa.
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