Salud Familiar

Salud Familiar

Fitxa tècnica Salud

Què és?
Una assegurança que t’inclou:
Assistència sanitària per quadre mèdic concertat amb accés fàcil i ràpid a més de 40.000 serveis.
• Cobertura de medicina hospitalària y extrahospitalària a nivell nacional.
• Amb tres opcions de copagament.

Per què és necessària aquesta assegurança?
Les principals motivacions per a qualsevol persona que desitgi adquirir una assegurança de salut privada són:
• Evitar llistes d’espera per a consultes y operacions.
• Llibertat d’elecció de metges y centres.
• Accés directe als especialistes.
• Probes diagnòstiques sense demora.
• Habitació individual amb acompanyant.
• Accés a especialistes y centres d’elevat prestigi.
• Prestacions que no tens a la Seguridad Social.

A qui va dirigit?
• Famílies que valoren una assegurança y un quadre mèdic de qualitat.
• Famílies que facin un ús esporàdic de los serveis mèdics o desigual en funció dels membres de la
família.
• La primera assegurança mèdica privada per a famílies que desitgen una assegurança privada
‘per al que pugui passar’.
• Persones amb un nivell adquisitiu mitjà/alt.
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Copagaments reduïts.
Prima competitiva e
inferior.
● Sense límit anual
de copagament.
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Copagament competitiu.
Prima reduïda
● Topall anual per assegurat
y any de 250€
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Copagament superior.
Prima econòmica
Topall anual per assegurat
y any de 450€
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Visites de Asistencia Primària (Medicina General, Pediatria)

3€

6€

15 €

Visita de especialitats

5€

10 €

20 €

20 €

40 €

50 €
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5€

10 €

20 €

--

250 €

450 €

Urgències
ATS, sessions de fisioteràpia
Probes de diagnòstic compleixes (veure llistat)
Resta de probes de diagnòstic
Tractaments especials (veure llistat)
Resta d’actes mèdics
Topall anual per assegurat

Probes diagnòstiques
compleixes: entre
d’altres s’inclouen

Tractaments
especials

Tomografia - TAC
Ressonància magnètica nuclear
Tomografia por emissió de positrons (PET)
Serveis de diagnòstic per endoscòpia
Amniocentesis
Estudi polisomnogràfic
Potencials evocats
Tomografia de coherència òptica (OCT)
Medicina nuclear
Mamografia 3D (Tomosíntesis)
Ecobroncoscòpia (EBUS)
Quimioteràpia
Radioteràpia
Tractament amb isòtops radioactius
Làser verd
Lligadura de trompes y
vasectomia
Revisions mèdiques

Principals cobertures y/o serveis diferencials.
Cobertura vitalícia: ens comprometem a no rescindir la teva pòlissa d’assistència sanitària si tu no vols.
• Orientació mèdica y pediàtrica telefònica las 24h.
• Orientació psicològica y nutricional telefònica.
• Serveis de medicina preventiva como la revisió ginecològica, la neteja bucal, la revisió mèdica,
diagnòstic precoç de càncer de mama, urològic, còlon o prevenció del glaucoma entre d’altres.
• Segona opinió mèdica amb els millors especialistes del món.
• Reemborsament del 80% en urgències a domicili (en casos relacionats amb medicina general,
pediatria y ATS).
• Serveis de planificació familiar: vasectomia, lligadura de trompes, implantació del DIU, etc.
• Criopreservació de cèl·lules del cordó umbilical a través del reemborsament de despeses en
centres concertats.
• Asistencia en viatge garantint fins 15.000 € en despeses mèdiques.
• Cobertures d’accidents laborals y de trànsit.
• Ampli catàleg de pròtesis sense límit de cost.
• Pensió completa de l’acompanyant en cirurgia y part.
• Servicios franquiciats de benestar a preus molt competitius: Balneoteràpia, acupuntura,
psicologia, homeopatia, osteopatia, nutrició y dietètica, gimnàs, condicionament físic, ioga y
meditació.
• Con possibilitat d’elegir entre 3 opcions de copagament.

Els termes expressats en aquest document estan supeditats a les condicions generals i especials de l’aplicació d’aquestes
assegurances, així com la modalitat d’assegurança contractada.

