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VIATGERS A MESURA! Si vols assegurar tots els possibles
riscos del teu viatge, et busquem l’assegurança que més s'adapti
a

les

teves

necessitats.

L’ assegurança d'assistència en viatge amb les millors cobertures
i a un preu immillorable.

BLOC 1:
ASISTÈNCIA EN VIATGE:
Arriben les teves
vacances!

Cobertures:
→Transport i Repatriació Sanitària
→Despeses Mèdiques, quirúrgics, i farmacèutiques
→Despeses Odontològics d'urgència
→Transporti i repatriació sanitària de ferits, i malalts
→Transport o repatriació de morts
→Bitllet per a acompanyant
→Enviament de Xofer professional

Tranquil·litat en el teu

→Pagament de Crosses….

viatge per molt poc.
→Accés a proveïdors mèdics sense despeses addicionals
→Prolongació d'estada en procés de recuperació
→Retorns Anticipats

Truca

→Transmissió de missatges urgents

personalment!

→Rehabilitació

i

902 500 555

ASSEGURA 11 DIES DE VIATGE A TOT EL MÓN (EXCEPTE
E.U.A) PER NOMÉS 21.68€

assessora’t

93 230 04 00

o envia'ns les teves
consultes i dubtes per mail
a:
información@gescobert.es

Producte modular exemple de preu:
Despeses mèdiques cobertes fins a 6.000€
Equipatge cobert fins a 300€
Despeses d'anul·lació fins a 600€

BLOC 2:
Està el meu nadó cobert per la pòlissa des que neix?

RECORDA:
Assegura al teu nadó

Cobreix la meva pòlissa malformacions congènites il·limitades
durant la gestació i el part?

Quan té el nadó dret a la cobertura de la pòlissa?

Haig de donar-ho d'alta immediatament després del part en la
pòlissa de salut?

Fidels als nostres ideals de protecció i benestar, a Gescobert tenim

Totes les mares s'han fet

present que els nadons són una de les nostres grans prioritats, per

preguntes com:

això volem recordar-li que els nadons nascuts en parts coberts per
les asseguradores amb les quals col·laborem gaudeixen de
cobertura de malalties congènites, sense carències ni preexistències,
sempre que neixin passats els primers 365 dies de la contractació

Cobreix la meva pòlissa
malformacions congènites
il·limitades
durant
la
gestació i el part?

de la pòlissa per part de la mare.
Quan té el nadó dret a la
cobertura de la pòlissa?
Les nostres pòlisses cobreixen al nadó des del moment de la
concepció i durant tot el període de gestació a partir del primer any
de vigència en la pòlissa.

Si no donem d'alta al nadó immediatament, l'asseguradora només
cobrirà única i exclusivament els dies en què la mare hagi estat
ingressada, si per alguna complicació el nadó ha de quedar
ingressat després de l'alta hospitalària de la mare, la majoria
d'asseguradores no donen cobertura a l'hospitalització o cirurgia
del nadó, per això és molt important que recordem incloure-ho en
la pòlissa de la mare des del naixement i que aquest es produeixi
passats els períodes de carència.

Haig de donar-ho d'alta
immediatament
després
del part en la pòlissa de
salut?

Què haig de fer per donar-ho d'alta?
Només es requereix una trucada amb les següents dades:

►Nom i cognoms del nadó
►Pes i altura

Algunes asseguradores requereixen una sol·licitud signada pel
prenedor de la pòlissa, amb molt gust li indicaran des del nostre
Dep. d'Atenció Client.

Aprofitem per recordar-li els nostres telèfons i adreça de correu:
93 230 04 00 / 902 500 555
Correu: atencioncliente@gescobert.es

