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Assegurances de 
Salut de 
qualitat, 
proximitat i 
transparència
Mútua General de Catalunya, 
posa a la teva disposició tota 
la seva experiència i 
professionalitat en l’àmbit de 
l’assistència sanitària, amb 
un gran ventall 
d’assegurances personals. 
L’entitat, sense ànim de 
lucre, destina els seus 
beneficis a l’ampliació i 
millora de les cobertures i 
serveis per garantir les 
millors condicions als seus 
assegurats.

És per aquest motiu que la 
corredoria d’ assegurances 
Asseguris, signa un contracte 
de col·laboració amb la Mútua 
per poder oferir la millor 
cobertura de salut a tots els 
seus clients; Asseguris 
ofereix qualitat, confiança i 
professionalitat, per això 
confia en la Mútua General de 
Catalunya.

La nostra raó 
de ser ets tu

A-S SELECT BUSINESS PLUS, una
ASSEGURANÇA DE QUALITAT I 

EXCLUSIVA PER ALS TEUS 
TREBALLADORS

Asseguris confia en la 
professionalitat de la Mútua

A ASSEGURIS, treballem amb la vocació d’oferir als 
nostres clients un servei integral en l’àmbit de les 
assegurances, ajustat a la mida del seu negoci: 
particular, PIME, associació i/o col·lectivitat.

Treballem amb la Mútua General de Catalunya, una de 
les companyies líders i de màxima solvència en el 
mercat de les assegurances de salut.

Els nostres principis fonamentals són:

• Relació personalitzada

• Confiança mútua

• Creació de valor

• Anàlisi contínua del mercat assegurador per poder 
oferir les millors condicions de qualitat i preu.

El nostre equip de professionals, junt amb el de la 
Mútua General de Catalunya, t’ajudem a gestionar tot 
tipus de risc, amb la màxima cura i atenció.  

Truca ara i informa’t a:

93 703 25 20

asseguris@asseguris.com



Què ens fa diferents
Per què escollir l’A-S Select Business Plus de la Mútua 
General de Catalunya:

• Lliure elecció de centres del nostre quadre, 
amb 33.000 referències a tota Espanya, de les 
quals 12.000 són a Catalunya i Balears. Inclou 
centres de renom i els equips mèdics que hi 
treballen.

• Cobertura d’assistència en viatge, amb un límit 
de 12.000€ i 60 dies per viatge.

• Hospitalització mèdica, quirúrgica, pediàtrica 
i UVI il·limitada (incloses cures, exploracions, 
tractaments, material, medicació i llit 
d’acompanyant).

• 2 higienes dentals anuals, odontologia bàsica 
coberta (visites, extraccions i radiologia) i preus 
especials per a odontologia conservadora i 
periodontal.

Amb A-Select Business Plus 
pots gaudir d’una assegurança
de salut amb assistència
immediata, sense llistes
d’espera i a un preu 
immillorable. Tot el servei
perquè visquis tranquil.

• Psicologia coberta, fins a 24 sessions/any i sense 
necessitat de prescripció mèdica, i psicoteràpia a 
preus franquiciats.

• Revisió per a la renovació del carnet de conduir

• Medicina Preventiva. Coberts els controls 
preventius, personalitzats per a cada cas.

• 12 sessions de quiropòdia anuals i sessions 
il·limitades en cas de peu diabètic.

• Avantatges fiscals. Les primes de la pròpia 
assegurança, la del cònjuge i la dels fills menors de 
25 anys amb un límit màxim de 500€/any per 
persona, estan exempts d’IRPF.

Fins els 54 anys 42 €/mes

Dels 55 als 64 anys 53 €/ mes

*Caldrà passar un breu qüestionari de salut telefònic 
previ a l’entrada en vigor de la pòlissa.

**Exceptuant les prestacions autoritzables derivades de 
l’embaràs i el part (10 mesos) i vasectomia i esterilització 
tubàrica (12 mesos).

Informa’t ara i contacta’ns al 93 703 25 20 | asseguris@asseguris.com 

I a més l’assegurança A-S 
Select Business Plus 
t’ofereix...
• Servei telefònic d’urgències 24 hores (T. 619 818 

555).

• Teleconsulta mèdica i pediàtrica, els 365 dies 
l’any i les 24 hores del dia i Teleconsulta 
psicològica, de 7h a 23h, tot l’any (T. 619 818 555)

• Accés gratuït a l’espai mútua, a qualsevol de les 
21 oficines de la Mútua General de Catalunya:

 Espai mútua aniversaris. Per celebrar una festa 
d’aniversari infantil inoblidable i plena de 
sorpreses. 

 espai mútua estudi: Amb el mètode d’ALOHA 
Mental Arithmetic els nens potenciaran les seves 
capacitats intel·lectuals i complementaran a la 
perfecció el seu desenvolupament escolar.

 espai mútua negocis: Per organitzar reunions de 
treball, presentacions, xerrades... en unes 
instal·lacions equipades amb totes les eines que 
puguin necessitar.

 espai mútua salut: Engloba diferents activitats 
destinades a divulgar i fomentar hàbits de vida 
saludables.


