El servei assegurador de

Gaudeix d’avantatges i condicions especials per ser afiliat/ada de CCOO Catalunya

Qui som?
ATLANTIS és el servei assegurador de CCOO des de l’any 1995. El nostre objectiu
és proporcionar al propi sindicat i a tota l’afiliació assegurances i assessorament
professional, amb la millor relació qualitat/preu i amb un ferm compromís ètic i
solidari.
Impulsem un model assegurador no especulatiu, basat en principis de
l’economia social, i estem certificats amb el segell EthSI, que garanteix
el compliment de criteris d’orientació ètica, solidaritat i responsabilitat
social.

Els nostres productes
Assegurança d’Auto: compromís de servei
• App per a clients/es amb geolocalització en cas d’avaria
o accident
• La millor assistència: et compensem amb 45 euros si la
grua triga més de 45 minuts
• Garantia total en la reparació
• Vehicle gratuït de substitució en tallers concertats
Assegurança de Llar: per estar 100% tranquil
• Assistència a la llar 24 hores
• Cobertura a mida, des d’una modalitat essencial fins a
un verdader tot risc
• Assistència informàtica (remota o a domicili) i protecció
jurídica (reclamacions, defensa jurídica...)
Assegurança de Vida: s’adapta als canvis de la teva vida
• Actualitza quan vulguis el capital per defunció
• Afegeix quan vulguis garanties opcionals:
- Capital per incapacitat permanent absoluta
- Doble capital per defunció per accident
- Triple capital per accident de circulació
• Contractar fàcilment: sol·licitud sense preguntes
innecessàries

Assegurança Dental: protecció d’alta qualitat
• Sense carències, excepte en endodòncies i
obturacions (2 mesos a partir de 16 anys)
• Sense declaració de salut
• Sense preexistències
• Telèfon urgències 24 hores
Assegurança Mascotes: per a gossos i gats
• Reemborsament del 80% de les despeses veterinaries
• Veterinari on-line i asessorament
• Club d’avantatges i descomptes (en clíniques,
residències, botigues, perruqueries)
• Assistència en viatge
• Serveis d’organització de l’enterrament
Assegurança Decessos: cobertures innovadores
A més de les cobertures tradicionals, inclou:
• Declaració de voluntats de sepeli
• Testament gratuït anual
• Assistència psicològica al dol
I a més: Moto, Accidents, Caravanes, Subsidi, Estalvi,
Pensions...

Assegurances gratuites per als afiliats/ades
Assegurança d’accidents col·lectiva gratuïta per a afiliats/ades de
CCOO
• Cobreix la defunció per qualsevol tipus d’accident, inclòs l’infart, si és declarat
com a accident de treball.
• Capital assegurat: 9000 € per als afiliats amb una antiguitat igual o superior a 1
any.
(No fa falta adherir-se de manera individual)

Ets delegat/ada sindical? Assegurança d’accidents gratuïta per a delegats/ades sindicals
Informa’t aquí
• Cobreix la defunció per qualsevol tipus d’accident en el desenvolupament de l’activitat sindical, inclòs l’infart de
miocardi.
• Extensible als candidats/ades durant el procés electoral i mentre duri el seu mandat.
• Capital assegurat: 6.010 €, compatible amb el cobrament del capital de l’assegurança col·lectiva d’accidents
per a afiliats.

Les assegurances distribuïdes sota la marca ATLANTIS es
caracteritzen per:

• Donem servei al teu sindicat i oferim condicions especials per als afiliats/ades.
• Les principals pòlisses que ofereix ATLANTIS inclouen una garantia gratuïta de
Protecció d’Assegurances per Desocupació.
• Fons de Solidaritat per ajudar als clients/es que tinguin una situació de
vulnerabilitat temporal.
• Segell EthSI, que certifica una gestió ètica i solidària.

Informa’t sobre les nostres promocions actuals:

93 496 47 97
Oficines ATLANTIS a Catalunya
• Vía Laietana, 16 - 08003 BARCELONA Tel. 93 481 27 05
• Ctra. d’Esplugues, 68 - 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT Tel. 93 496 47 97 (atenció tots els dimarts)
• C. Enric Granados , 3-5 - 25005 LLEIDA Tel. 93 496 47 97 (atenció tots els dijous)
• C. Pius XII, 5-6 - 08401 GRANOLLERS Tel. 93 860 06 16
• C. August, 48, 1ª planta - 43003 TARRAGONA Tel. 97 725 24 10
• Rambla, 75
- 08202 SABADELL Tel. 93 745 05 41
• C. de la Unión, 23 - 08221 TERRASSA Tel. 93 733 61 74
Assegurances distribuïdes sota la marca ATLANTIS i assegurades per AMGEN SEGUROS, Agrupació AMCI i/o ATLANTIS VIDA, pertanyents al Grup internacional Assurances du
Crédit Mutuel, un gran grup assegurador compromès amb les persones.
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