ACORD DE COL·LABORACIÓ

Us recordem que segueix vigent l’acord de Col·laboració entre Doctors Miravé (Centre
Odontològic) i el Col·legi de Periodistes de Catalunya, pel qual el col·legiats,
col·legiades i personal empleat al Col·legi, així com els familiars de primer grau
( mateix domicili ), poden gaudir de tots els avantatges d’una Pòlissa Dental Familiar
sense haver de pagar cap tipus de quota. Una sèrie de propostes preferencials en la seva
completa gamma de serveis i tractaments, entre les quals destaquem:

SERVEIS GRATUÏTS:

- RX INTRAORALS
- HIGIENE DENTAL ANUAL
- VISITES ODONTOLÒGIQUES
- REVISIONS
- VISITES D'URGÈNCIES

TARIFES PREFERENCIALS. ( Resta de tractaments.)
Aquestes en són algunes:

VISITES ODONTOLÒGIQUES

PARTICULAR
30 €

C.P.C.
0€

REVISIONS ODONTOLÒGIQUES

30 €

0€

VISITES ODONTOLÒGIQUES D’URGÈNCIA

50 €

0€

RX INTRABUCALS

10 €

0€

TARTRECTOMIA (HIGIENE DENTAL ANUAL)

55 €

0€

300 €

175 €

EXTRACCIÓ QUIRÚRGICA

RECONSTRUCCIÓ CORONÀRIA COMPOSITE

74 €

48 €

FASE HIGIÈNICA PERIODONTAL 1 QUADRANT

118 €

98 €

COMPLETA - PARCIAL (SUPERIOR O INFERIOR)

585 €

370€

PRÒTESI ESQUELÈTICA (SUPERIOR O INFERIOR)

585 €

390 €

FÈRULA DE DESCÀRREGA

380 €

250 €

CORONA/ ZIRCONI/CERÀMICA

495 €

380 €

El carnet col·legial o l'acreditació com a Personal Empleat al C.P.C. és l'únic requisit per
poder beneficiar-se d'aquests exclusius avantatges, i és vàlida, tant per al titular, com
per als seus Familiars de primer ordre ( mateix domicili ).
D'altra banda, els informem que els nostres centres estan en el quadre mèdic de diferents
mútues, per la qual cosa, en el cas que disposin de pòlissa dental en alguna d'elles,
podran beneficiar-se tant dels nostres serveis preferencials (en virtut del present acord
de col·laboració) com dels contractats amb la seva asseguradora.
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