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2015 anys al seu servei

Li recordem que disposa de més ofertes asseguradores com l’ASSEGURANÇA DE COMERÇOS I 
OFICINES o l'ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS CONVENI, entre d'altres.

Sol·liciti més informació, li aclarirem qualsevol dubte o consulta. 
Sol·liciti el seu pressupost personalitzat i contracti la seva assegurança al millor preu.

Gaudeixi de l'assegurança de salut de la Mútua General de Catalunya amb un preu molt competitiu.

Quadre mèdic amb centres de renom, que inclou els 
equips mèdics de prestigi que hi treballen. 

La cobertura de pròtesis més àmplia del mercat. 

Cobertura assistencial del càncer, que ofereix medicacions i 
teràpies que altres companyies no cobreixen. 

Hospitalització a qualsevol centre del món, fins a un màxim 
de 42.000 €, per a tractaments especials que no es prestin a 
cap dels nostres centres concertats.

Exhaustiva revisió mèdica inicial i pla de prevenció a mida.

Cobertura d’assistència en viatge, amb validesa a tot el 
món, fins a 12.000 € i 60 dies/any. 

Psicologia clínica coberta, sense necessitat de prescripció 
mèdica, fins a 24 sessions/any. 

Odontologia bàsica coberta i resta de prestacions a preus 
especials, amb un estalvi de fins a un 30% respecte del preu 
mitjà del mercat. 

Amb la garantia de protecció de quotes donem cobertura 
gratuïta durant un any als fills menors de 18 anys, en cas de 
mort d’un dels progenitors.

Com a servei de valor afegit, els mutualistes gaudeixen 
sense cap cost de l’Espai Mútua, un nou concepte de servei 
que ofereix: Espai Mútua Negocis, Espai Mútua Aniversaris, 
Espai Mútua Estudi i Espai Mútua Salut a totes les seves ofi-
cines arreu de Catalunya.
A més, amb l'assegurança de salut pensada per a les em-
preses, ambdues parts, empresa i treballadors, gaudiran 
d'avantatges fiscals. Per a l'empresa són deduïbles en l'Impost 
de Societats les primes de les assegurances que pagui als 
seus treballadors. No es considera retribució en espècie la pri-
ma de l'assegurança si no supera els 500 € / any per empleat.

En el cas del professional i el treballador autònom, són despe-
sa deduïble en l'IRPF les primes que paga per la seva assegu-
rança, les del cònjuge i les dels seus fills menors de 25 anys 
que convisquin amb ell / a, amb un límit màxim de 500 € / any 
per cada un del membres.

Ediseguros Mediación, Corredoria d’assegurances de l’APCE 
juntament amb MÚTUA GENERAL DE CATALUNYA li ofereixen 
l’assegurança de salut que millor s’adapta a vostè. En condi-
cions molt avantatjoses. 

Mútua General de Catalunya, amb seu a Barcelona, és una en-
titat asseguradora sense ànim de lucre, especialitzada en as-
segurances de salut que destina la totalitat dels beneficis que 
obté a l'ampliació i a la millora de cobertures i serveis. El Col·legi 

de Metges de Barcelona i el de Girona, consideren la Mútua 
com la millor asseguradora de Catalunya de totes les que te-
nen caràcter mutualista. La Mútua posa a la seva disposició els 
mitjans, els centres i la tecnologia imprescindibles perquè es-
tiguin i se sentin protegits davant de qualsevol alteració de la 
seva salut.

Les cobertures més destacades que es poden contractar al llarg 
de la vida del contracte de l'assegurança són les següents:

LES COBERTURES MÉS COMPLETES  
I UN AMPLI QUADRE FACULTATIU


