La Mútua dels Enginyers incorpora dins de la prestació de Baixa Laboral, el servei de Medicina
Lliure. Es tracta d’un quadre mèdic baremat al que pot accedir a serveis de medicina privada a uns
preus molt ajustats.
La targeta que li identifica com a beneficiari d’aquest servei serà gratuïta mentre mantingui la
prestació de Baixa Laboral a La Mútua dels Enginyers i així es determini anualment en cada
renovació.
Quin és el funcionament de la targeta?
▪ Per demanar hora per visitar-se, cal identificar-se com usuari de Medicina Lliure
mitjançant la targeta personal identificativa.
▪ Els usuaris paguen els serveis directament al facultatiu o centre mèdic, sense
intermediaris.
▪ El barem de preus de tots els serveis inclosos els pot consultar al web:
www.medicinalliure.com. Li recomanem consultar-lo abans d'anar al metge.

SERVEIS GRATUÏTS INCLOSOS AMB LA TARGETA MÈDICA:
-

Serveis Odontològics Gratuïts: higiene dental, extracció dental simple, radiografies
convencionals, examen del pacient, visites d’urgència i altres. Aquests serveis son vàlids
únicament a Centre Mèdic Atlàntida. Per demanar hora, truqui al telèfon 93 217 22 99.

-

Assegurança en viatge a l’Estranger d’alta cobertura: cobertura mèdica, quirúrgica,
farmacèutica i d’hospitalització a l’estranger. Prolongació d’estada en un hotel a l’estranger,
repatriació sanitària de ferits i malalts i dels seus acompanyants, bitllet d’anada i tornada
per a un familiar i despeses d’hotel i repatriació de morts i de l’acompanyant.

-

Serveis per a persones grans i/o amb diversitat funcional: orientació
i assessorament social, valoració de riscos en domicili i millora de l’accessibilitat i
descomptes en serveis d’atenció domiciliària.

El convidem a visitar el web www.medicinalliure.com, que inclou un cercador de facultatius i centres
mèdics actualitzat així com un cercador de barem de preus màxims.
Per a qualsevol dubte que pugui tenir, té a la seva disposició els telèfons del servei d’atenció de
Medicina Lliure: 902 27 00 00 (24h) i 93 231 44 66 (horari oficina).

