






Assistència jurídica

Assistència en viatge

Assistència telèfònica 24h /365 dies

Farem la volta

al món!

Assistència mèdica
Orientació mèdica dirigida per un equip de 
medicina de família; fins a una assistència 
en domicili.
Ajuda en la coordinació d’urgències; fins 
la petició d’ambulància.

Un ampli grup d’advocats  et donarà 
assistència telefònica il·limitada, revisió 
de documents, reclamació de danys i 
perjudicis..., sempre dins l’àmbit particular.

Vàlida al món sencer.
Assistència mèdica, repatriació, 
equipatges extraviats, tornada anticipada, 
convalescència en hotel a l’estranger...

• Medicina general 

• Pediatria i puericultura

• Servei d'infermeria

• Especialitats mèdiques i
  quirúrgiques

• Servei de vigilància de l'embaràs,      
  classes de preparació i 
  assistència al part

• Lligadura de trompes, vasectomia

• Rehabilitació

• Podologia 

• Neteja dental

• Hospitalització en clínica

• Centre mèdic propi: Giromèdic

• Servei permanent d'ambulància

• Mitjans de diagnòstic avançats

• Diagnòstic per la imatge

• Tractaments especials

• Pròtesis quirúrgiques

• Segona opinió mèdica

• Atenció telefònica 24h/365 dies:
   - Assitència mèdica
   - Assistència jurídica
   - Assistència en viatge

• Certificat mèdic per a l'emissió
   del permís de conduir i descomptes    
   a d’altres llicències

• Indemnitzacions econòmiques
   per internament i hospitalització    
   quirúrgica



Qualitat assistencial
Com a especialistes en assegurances de salut, tenim els valors i 
criteri necessaris per a resoldre les diverses situacions que es 
presenten als nostres mutualistes. L’acompanyament al mutualista 
en els moments que importen, és la raó de ser de Montepio Girona.

Accedeix a més de 700 
professionals de la salut 
de Girona així com a les 
principals clíniques o 
centres mèdics de 
Barcelona.

GUIA

En cas de malaltia greu 
disposeu d'accés a l'opinió 
d'experts, nacionals i 
internacionals, a distància
i en poc espai de temps.

Centre de poliespecialitats 
creat per la mutualitat i 
dedicat als mutualistes.
Actualment és un referent 
en l’atenció mèdica privada.

Guia Sanitària

Giromèdic

Segona Opinió Mèdica

• Centre mèdic propi: Giromèdic

• Servei permanent d'ambulància

• Mitjans de diagnòstic avançats

• Diagnòstic per la imatge

• Tractaments especials

• Pròtesis quirúrgiques

• Segona opinió mèdica

• Atenció telefònica 24h/365 dies:
   - Assitència mèdica
   - Assistència jurídica
   - Assistència en viatge

• Certificat mèdic per a l'emissió
   del permís de conduir i descomptes    
   a d’altres llicències



Tota la in
formació

a un click
! 

El teu
espai web

Dades personals
Prestacions pròpies contractades
Rebuts dels darrers mesos
Històric de serveis mèdics dels darrers 24 mesos

ACCÉS AL TEU ESPAI PRIVAT
DE CONSULTA I GESTIÓ

Espai del mutualista

Sol·licita proves diagnòstiques des 
del teu mòbil,  ordinador o tauleta: 
mamografies, TACs,  ressonàncies 
magnètiques i molt més!

Autoritzacions mèdiques
online

Fàcil i 
còmode! 



Revisió mèdica gratuïta per a l’obtenció o renovació
del carnet de conduir

      Descomptes per als altres tipus de llicències

GO Montepio Girona:
Els nostres Centres de Certificats Mèdics

LLICÈNCIA
D’ARMES

TÍTOLS
NÀUTICOESPORTIUS

HABILITACIÓ PERSONAL
DE SEGURETAT PRIVADA

LLICÈNCIA TINENÇA
ANIMALS PERILLOSOS

OPERADOR DE GRUA
MÒBIL I TORRE

CARNET DE
CONDUIR

Sense cues ni esperes, amb un ampli horari!

Revisats, llestos,



Estem ben a prop teu

Girona (central)
Carrer Juli Garreta, 14
17002 GIRONA

Tel. 972 486 486
info@montepiogirona.com

Figueres
Carrer Ample, 18
17600 FIGUERES

Tel. 972 510 666
figueres@montepiogirona.com

Banyoles
Av. Països Catalans, 44
17820 BANYOLES

Tel. 972 572 424
banyoles@montepiogirona.com

montepiogirona.com

972 486 486

Visita’ns!

Truca’ns!


