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Per què una assegurança de salut?

Per aprofitar els avantatges fiscals
previstos per a autònoms i empreses.

Avantatges per a l’empresa.
L’empresa pot deduir-se de l’impost de societats el 100% de l’import que destini a pagar una assegurança de 
salut als seus empleats i ampliable a cònjuges i fills menors de 25 anys que convisquin en el mateix domicili. 

Avantatges per al treballador.

Avantatges per als autònoms.

Si el treballador percep la pòlissa de salut com a part del salari, estaria exempt de tributar les primes o quotes
que no excedeixin els 500€ anuals per treballador. Aquest benefici es pot fer extensiu al cònjuge i els fills menors 
de 25 anys que convisquin al mateix domicili. L’excés sobre aquestes quantitats constituirà una retribució en espècie.

Per a tots els professionals i els treballadors autònoms, són despesa deduïble, per a la determinació del rendiment 
net en estimació directa de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, les primes que paguin per la seva 
pròpia assegurança d’assistència sanitària, per la del seu cònjuge i per la dels seus fills menors de 25 anys que 
convisquin en el mateix domicili. El límit màxim de deducció és de 500€ anuals per a cadascun dels esmentats.

Perquè els seus treballadors
gaudiran d’un benefici social
cada vegada més necessari.

Perquè els permetrà accedir a la medicina
privada amb excel·lents condicions
econòmiques i de cobertura.



El salari econòmic es el principal element de motivació i retribució per als treballadors, així com el principal instrument que 
tenen les empreses per retenir el talent. Però no és l’única forma de fer-ho. En aquest sentit, una assegurança mèdica 
es converteix en un benefici social d’alt valor que provoca la motivació dels equips professionals i millora el vincle 
entre empresa i treballador.

Per què una assegurança de salut?

Reforça el vincle emocional dels treballadors amb l’empresa (salari emocional).

Millora la imatge corporativa.

Augmenta la productivitat i redueix l’absentisme laboral.

Proporciona tranquil·litat i seguretat laboral.

Per aprofitar els avantatges fiscals
previstos per a autònoms i empreses.

Perquè els seus treballadors
gaudiran d’un benefici social
cada vegada més necessari.

Perquè els permetrà accedir a la medicina
privada amb excel·lents condicions
econòmiques i de cobertura.



Per què una assegurança de salut?

Sense llistes d’espera. Lliure elecció de metge. Accés directe a l’especialista.

Flexibilitat d’horari per accedir
als professionals.

Hospitalitzacions amb
més privacitat.

Rapidesa en el diagnòstic.

Per què Assistència Sanitària?

Per aprofitar els avantatges fiscals
previstos per a autònoms i empreses.

Perquè els seus treballadors
gaudiran d’un benefici social
cada vegada més necessari.

Perquè els permetrà accedir a la medicina
privada amb excel·lents condicions
econòmiques i de cobertura.



Per què Assistència Sanitària?

Perquè gaudiran del producte 
més reconegut del sector i 
amb les millors cobertures.

Som metges i el nostre ofici és protegir la salut dels 
nostres assegurats, per això som la companyia més
ben valorada tant pels metges com pels usuaris. 

Amb un model propi d’autogestió, Assistència Sanitària 
és una companyia asseguradora mèdica exemple del 
cooperativisme sanitari, un sistema nascut de la 
medicina social i basat en la igualtat de metges i 
usuaris en els òrgans de decisió i gestió.

Perquè som una companyia
especialitzada en assegurances
de salut, amb més de
60 anys d’experiència.

Pels nostres
serveis exclusius.

Perquè som la companyia 
més ben valorada tant pels 
metges com pels usuaris.

Perquè disposaran del
quadre facultatiu més
ampli del sector.



à

Per què Assistència Sanitària?

Hospitalització i cirurgia.

Ingrés a la nostra xarxa de centres hospitalaris per qualsevol causa 
amb habitació individual i pensió completa per a l’acompanyant.

Atenció personalitzada de l’embaràs.
Vigilància, seguiment de l’embaràs i atenció al part.
Inclou la Unitat d’Atenció a l’Embaràs de Risc (CERI).

Exploracions complementàries, tècniques 
especials de diagnòstic i terapèutiques.
El catàleg més ampli de proves complementàries i de diagnòstic.

Medicina general i especialitats mèdiques.
Visites en consultori de medicina general (inclou també servei de 
videoconsulta) i accés directe a totes les especialitats mèdiques
i quirúrgiques. 

Altres serveis.
Psicologia, telemedicina, fisioteràpia i rehabilitació, 
podologia, logopèdia, foniatria, etc.

Urgències.
Atenció permanent en centres hospitalaris
i a domicili (SUD). 

Assistència en viatge a l’estranger.

Cobertura internacional per a les urgències
durant els desplaçaments.

Perquè gaudiran del producte 
més reconegut del sector i 
amb les millors cobertures.

Perquè som una companyia
especialitzada en assegurances
de salut, amb més de
60 anys d’experiència.

Pels nostres
serveis exclusius.

Perquè som la companyia 
més ben valorada tant pels 
metges com pels usuaris.

Perquè disposaran del
quadre facultatiu més
ampli del sector.



Per què Assistència Sanitària?

Hospital de Barcelona
El millor hospital privat de Catalunya. Un centre de 
referència i de reconegut prestigi. L’edifici, situat a 
l’Avinguda Diagonal de Barcelona, consta de 22 plantes
i disposa de 313 habitacions individuals i exteriors.
Totes estan equipades per al màxim confort del
malalt i de l’acompanyant. 

És un hospital de primer nivell amb unes instal·lacions 
dotades amb els últims avenços tecnològics, on 
destaquen les unitats d’oncologia, cirurgia cardíaca, 
toràcica, àrea maternoinfantil, UCI de neonatologia, 
urgències pediàtriques, etc. 

Servei d’Urgències Domiciliàries (SUD)
Un servei propi i permanent d’urgències domiciliàries 
que proporciona l’Hospital de Barcelona. Es tracta 
d’un servei presencial que funciona 24h al dia 365 
dies l’any. Un equip de més de 120 médicos está a 
la seva disposició de forma permanent. És una de les 
cobertures diferencials més valorades pels nostres 
assegurats, per la seva rapidesa i la seva qualitat. 

WEB >

Àrea Maternoinfantil
L’ Àrea Maternoinfantil de l’Hospital de Barcelona disposa d’un servei integral, 
amb experts en ginecologia, neonatologia i llevadora les 24 hores del dia, 
per donar resposta a les situacions clíniques que afectin la mare gestant, el nadó
i qualsevol pacient des del seu naixement fins a l’etapa de l’adolescència.

L’àrea està distribuïda en les unitats següents:

• Atenció al part.

• Hospitalització maternal.

• Unitat de neonatologia.

• Hospitalització pediàtrica.

• Urgències pediàtriques.

• Sala de part natural.

• Unitat d’atenció a l’embaràs de risc (CERI).

• Programa NADO.

• Cursos de preparació al naixement.

• Sessions de sol pelvià.

WEB >

Perquè gaudiran del producte 
més reconegut del sector i 
amb les millors cobertures.

Perquè som una companyia
especialitzada en assegurances
de salut, amb més de
60 anys d’experiència.

Perquè som la companyia 
més ben valorada tant pels 
metges com pels usuaris.

Perquè disposaran del
quadre facultatiu més
ampli del sector.

Pels nostres
serveis exclusius.

MÉS
SERVEIS

EXCLUSIUS
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Per què Assistència Sanitària?

Assisport - Centre de medicina de l’esport
El centre de medicina de l’esport, exclusiu i sense 
cost per a les persones assegurades d’Assistència 
Sanitària. Els serveis d’Assisport estan especialment 
indicats per a persones que fan esport i volen millorar 
la seva pràctica, que volen iniciar-s’hi o bé que volen 
recuperar l’activitat física després d’una aturada. 

L’equip mèdic està format per especialistes de 
disciplines diverses (medicina de l’esport, infermeria, 
rehabilitació funcional, traumatologia, fisioteràpia...) 
i, a més, compta amb la col·laboració dels serveis 
mèdics del FC Barcelona.

Assistrauma - Centre d’atenció 
continuada de traumatologia
Aquest centre proporciona serveis 
exclusius d’atenció d’urgències lleus 
de traumatologia, amb un equip 
expert a disposició dels pacients, de 
forma ininterrompuda de 9 a 20h, de 
dilluns a divendres.

WEB >

WEB >

Assistència ON - Servei de videoconsulta
Telemedicina amb videoconsulta per resoldre de 
forma ràpida, segura i eficaç problemes de medicina 
general que no requereixen un examen físic de 
forma immediata o un seguiment continuat.

WEB >

Perquè gaudiran del producte 
més reconegut del sector i 
amb les millors cobertures.

Perquè som una companyia
especialitzada en assegurances
de salut, amb més de
60 anys d’experiència.

Perquè som la companyia 
més ben valorada tant pels 
metges com pels usuaris.

Perquè disposaran del
quadre facultatiu més
ampli del sector.

Pels nostres
serveis exclusius.

MÉS
SERVEIS

EXCLUSIUS

https://www.asc.es/ca/assisport
https://www.asc.es/ca/centre-datencio-continuada-traumatologia-0
https://www.asc.es/ca/assistencia


Per què Assistència Sanitària?

Servei d’Oncologia
Integrat per especialistes de reconegut prestigi i organitzat per àrees de 
patologia, ofereix atenció des del diagnòstic, millorant la coordinació i la 
continuïtat entre nivells assistencials i experts. Ubicat a l’Hospital de Barcelona, 
aquest servei exclusiu d’Assistència Sanitària proporciona una doble orientació: 
als equips mèdics i als pacients.

Clínica d’Infeccions Osteoarticulars (CLIO)
Servei de suport als metges d’Assistència Sanitària per tractar pacients
que, després d’una intervenció quirúrgica, hagin desenvolupat una infecció
a causa de la pròtesi o del material implantat.

Programa de segona opinió mèdica
Per als casos en què, després d’un estudi, es valora la possibilitat de 
contrastar la decisió amb un equip mèdic diferent que pugui completar
o rebatre un diagnòstic extrem, el pacient pot sol·licitar una segona opinió.

Clínica d’Atenció Integral al Viatger (CAIVAS)
Servei d’informació, orientació i suport per a les 
precaucions sanitàries recomanades en un viatge, 
depenent de l’estat de salut previ, la destinació
i possibles vacunes necessàries.

Perquè gaudiran del producte 
més reconegut del sector i 
amb les millors cobertures.

Perquè som una companyia
especialitzada en assegurances
de salut, amb més de
60 anys d’experiència.

Perquè som la companyia 
més ben valorada tant pels 
metges com pels usuaris.

Perquè disposaran del
quadre facultatiu més
ampli del sector.

Pels nostres
serveis exclusius.



Per què Assistència Sanitària?

Més de 4.000 metges, 6.900 consultoris i 41 centres 
hospitalaris concertats, repartits per totes les comarques
amb l’objectiu d’apropar els serveis a tots els nostres usuaris.

Quadre d’atenció ràpida: un directori amb més de 400 metges 
de 20 especialitats diferents que atenen els pacients en un 
temps d’espera màxim de 48 hores.

Cobertura nacional: posem a disposició dels assegurats més 
de 650 centres concertats i 40.000 metges per tot el territori 
espanyol.

Podran accedir lliurement als especialistes sense cap limitació 
aprofitant la flexibilitat d’horari per accedir a les consultes. 

Perquè gaudiran del producte 
més reconegut del sector i 
amb les millors cobertures.

Perquè som una companyia
especialitzada en assegurances
de salut, amb més de
60 anys d’experiència.

Pels nostres
serveis exclusius.

Perquè som la companyia 
més ben valorada tant pels 
metges com pels usuaris.

Perquè disposaran del
quadre facultatiu més
ampli del sector.



Per què Assistència Sanitària?

Som la companyia més ben 
valorada pels metges, segons 
una enquesta del Consell 
de Col·legis de Metges de 
Catalunya (CCMC). 

Com en les edicions anteriors de 
l’estudi, Assistència Sanitària es 
consolida com a millor asseguradora i 
entre les entitats analitzades assoleix 
la puntuació màxima global. I, a més, 
destaca pel fet de ser la que més 
metges assenyalen com l’entitat que 
millor retribueix per acte mèdic. 

Som l’asseguradora de salut amb més 
vinculació emocional amb les persones. 

Segons la quarta edició de l’Estudi d’Emocions 
en el Sector d’Assegurances de Salut, elaborat 
per la consultora independent EMO Insights 
International, Assistència Sanitària encapçala 
el rànquing de les 15 principals entitats de 
salut de tot l’estat espanyol en termes de 
vinculació emocional. Amb més de 3.000 
entrevistes realitzades, els resultats situen 
Assistència Sanitària en un destacat primer 
lloc i el percentatge majoritari de les persones 
assegurades se’n declara “fan”, el primer tram
de l’escala d’actituds i comportaments cap
a la marca.

Més informació >
Més informació >

QUADRE RESUM 
DE COBERTURES

I SERVEIS

Perquè gaudiran del producte 
més reconegut del sector i 
amb les millors cobertures.

Perquè som una companyia
especialitzada en assegurances
de salut, amb més de
60 anys d’experiència.

Pels nostres
serveis exclusius.

Perquè som la companyia 
més ben valorada tant pels 
metges com pels usuaris.

Perquè disposaran del
quadre facultatiu més
ampli del sector.

https://www.asc.es/ca/assistencia-sanitaria-lentitat-mes-ben-valorada-pels-metges-any-mes
https://www.asc.es/ca/lasseguradora-salut-mes-vinculacio-emocional-persones


Exploracions complementàries,
tècniques especials de diagnòstic
Amb el més ampli catàleg de proves de diagnòstic i la incorporació de les més 
noves d’acord amb l’avenç de la medicina i la comprovació de la seva eficàcia.

• Amniocentesi, segons protocol.
• Angioradiologia.
• Audiometria objectiva.
• Biologia molecular.
• Campimetria.
• Coronariografia.
• Densitometria òssia.
• Ecodoppler cardiovascular.
• Ecografia.
• Electromiografia i tècniques de neurofisiologia.
• Endoscòpies (digestiva, pneumològica, urològica).
• Ergometria.
• Exploracions amb radioisòtops.
• Exploracions urodinàmiques.
• Fluoresceingrafia.
• Hemodinàmica vascular i cardíaca.
• Holter.
• Neuroradiologia.
• PET (tomografia per emissió de positrons).
• Polisomnografia.
• Potencials evocats.
• Proves d’al·lèrgia.
• Proves funcionals digestives: manometria, Ph-metria.
• Revisió ginecològica anual.
• RM (ressonància magnètica).
• Spect.
• TC (tomografia computada).

Quadre resum de cobertures i serveis (I)

Medicina general
• Medicina general.
• Pediatria (puericultura, programa de vacunació, seguiment del nen sa).
• Servei d’infermeria.

Especialitats mèdiques
Sense necessitat d’una visita prèvia al metge de capçalera, es podrà
accedir de forma directa al nostre quadre mèdic d’especialitats.

• Al·lergologia.
• Anàlisis clíniques.
• Anatomia patològica.
• Aparell digestiu.
• Aparell respiratori (pneumologia).
• Cardiologia.
• Cirurgia cardiovascular.
• Cirurgia general i de l’aparell digestiu. 
• Cirurgia maxil·lofacial.
• Cirurgia pediàtrica.
• Cirurgia plàstica i reparadora.
• Cirurgia toràcica.
• Dermatologia.
• Endocrinologia i nutrició.
• Ginecologia.
• Hematologia clínica.

• Medicina interna.
• Medicina nuclear.
• Nefrologia.
• Neurocirurgia.
• Neurofisiologia clínica.
• Neurologia.
• Odontoestomatologia.
• Oftalmologia.
• Otorrinolaringologia.
• Psiquiatria.
• Radiodiagnòstic.
• Reumatologia.
• Traumatologia i cirurgia ortopèdica.
• Urologia.
   Etc.

MÉS
COBERTURES

I SERVEIS
TORNAR A LA HOME



Quadre resum de cobertures i serveis (II)

Tècniques especials terapèutiques
• Angioplàstia coronària.
• Cirurgia endoscòpica i ambulatòria.
• Endoscòpia terapèutica.
• Fotocoagulació per làser oftalmològic.
• Hemodiàlisi per a casos aguts i crònics.
• Litotrípsia renal.
• Material d’artroscòpia i osteosíntesi per a la fixació quirúrgica 
   de fractures i lesions articulars.
• Quimioteràpia antineoplàstica en pacients hospitalitzats.
• Radiologia intervencionista.
• Radioteràpia per accelerador lineal, excepte radiocirurgia.

MÉS
COBERTURES

I SERVEIS

Hospitalització i cirurgia
• Hospitalització quirúrgica (per intervenció quirúrgica i/o traumatològica).
     - Estada sense límit de dies, segons criteri mèdic.
     - Estada en habitació individual.
     - Estada per a acompanyant en règim de pensió completa.
     - Dret a quiròfan.
     - Medicació i material de cures, dins i fora de quiròfan.
     - Drogues anestèsiques.
     - Estada sense límit de dies a UCI (unitats de cures intensives) o unitats de cures
        especials o coronària.
     - Làser en cirurgia proctològica, tractament quirúrgic de les venes varicoses,
        cirurgia otorrinolaringològica i broncolàser.

• Hospitalització mèdica (no requereix intervenció quirúrgica).
     - Estada sense límit de dies, segons criteri mèdic.
     - Estada en habitació individual.
     - Estada per a acompanyant en règim de pensió completa.
     - Medicació, cures i material que se’n derivi.
     - Estada sense límit de dies a UCI (unitats de cures intensives) o unitats de cures
        especials o coronària.

• Hospitalització psiquiàtrica
     - Fins a 90 dies per any natural, en cas de:
      · Crisis esquizofrèniques.
      ·  Trastorns mentals en fase aguda i processos aguts que, segons criteri mèdic,
               no es puguin tractar a domicili i necessitin internament.
                      · Estada en el centre.
                      · Medicació.

Urgències
• En centres permanents d’urgències.
• SUD (Servei d’Urgències Domiciliàries).



Quadre resum de cobertures i serveis (III)

Assistència en viatge a l’estranger
Cobertura internacional per a les urgències durant els desplaçaments. Els temps
no ha d’excedir els 90 dies per viatge o desplaçament. La garantia d’assistència
en viatge inclou, entre d’altres:
• Tramesa de medicaments.
• Despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques i d’hospitalització
   (la quantitat màxima coberta per aquest concepte és de 15.000€).
• Despeses odontològiques d’urgència (fins a 120€).
• Repatriació de ferits i malalts.

Altres serveis
• Ambulància dins i fora del terme municipal, fins a 300 km.
• Banc de sang i plasma i transfusions dins i fora de quiròfan.
• Càmera hiperbàrica d’oxigen a hiperpressió.
• Odontoestomatologia: visites, cures, neteja de boca, extraccions, radiografies
   i ortopantomografies.
• Foniatria, casos quirúrgics, fins a 15 sessions.
• Logopèdia infantil, fins a 40 sessions.
• Oxigenoteràpia en el centre hospitalari per a tot tipus d’ingressos i a domicili.
• Planificació familiar: esterilització tubàrica, vasectomia.
• Podologia exclusivament en consultori i fins a 12 sessions a l’any.
• Servei de fisioteràpia a càrrec de personal especialitzat.
• Servei domiciliari de cures pal·liatives.
• Sutura mecànica quirúrgica.
• Ventiloteràpia i aerosols.
• Assistència sanitària en cas d’accident d’automòbil, laboral o professional.
• Psicologia clínica per a adults, infantil i d’adolescents,
   sota prescripció d’un metge i fins a 20 sessions a l’any.

Atenció personalitzada de l’embaràs
• Vigilància de l’embaràs per part d’obstetra, per a parts normals, distòcics
   i prematurs.
• Llevadora, segons obstetra escollit per la gestant.
• Ecografies durant l’embaràs.
• RRF (reserva respiratòria fetal) en els embarassos d’alt risc i amb prescripció mèdica.
• Detecció prenatal de cromosomopaties i defectes del tub neural (cribratge bioquímic
   del primer o segon trimestre, test d’ADN fetal lliure en sang materna, amniocentesi, 
   biòpsia corial).
• Educació maternal i preparació al part.
• Recuperació postpart del sol pelvià.
• Hospitalització per part.
    - Estada en habitació individual per a la mare.
    - Estada per a acompanyant en règim de pensió completa.
    - Dret a sala de parts o quiròfan en cas de cesària.
    - Medicació i material de cures, dins i fora de quiròfan.
    - Honoraris d’anestesista i drogues anestèsiques.
    - Vacuna anti RH.
    - Atenció a nounats i assistència pediàtrica, limitada al termini menor d’aquests dos:    
       alta clínica de la mare o deu dies (amb càrrec a la pòlissa de la mare).
    -  Incubadora. Si el servei no està disponible en el centre on es produeix el part,
       trasllat en ambulància degudament equipada al centre adequat.
• Hospitalització neonatològica.
    -  Si el nounat necessita ingrés neonatològic, Assistència Sanitària assumeix la seva 
       atenció després de l’alta de la seva assegurança mèdica.
      · Estada sense límit de dies per al nounat.
      · Drets de quiròfan.
      · Material de cures i medicació, dins i fora del quiròfan.
      · Drogues anestèsiques.

INICI



 

 

 

 

  

És una pòlissa d’assistència sanitària de serveis complets amb accés a totes les especialitats mèdiques, amb hospitalització, 
a través dels profesionals o centres del quadre mèdic. 

Assegurança d’assistència sanitària  
Document d’informació sobre el producte d’assegurança  

Empresa: Asistencia Sanitaria Colegial S.A. de Seguros 
Registrada a Espanya davant la DGSFP amb clau d’autorització C0416 

 

Producte: SERVEIS COMPLETS 

Aquest document conté informació genèrica relacionada amb el corresponent contracte d’assegurança. En altres documents 
es facilitarà la informació precontractual o contractual completa. Si us plau, llegeixi atentament tots els documents. 

 En què consisteix aquest tipus d’assegurança? 
d’assegurança ? 

Què s’assegura? Què no està assegurat? 

Entre d’altres, les prestacions sanitàries següents: 

 

Les principals exclusions generals aplicables a la 
pòlissa són les següents:  

 

Hi ha restriccions pel que respecta a la 
cobertura? 

û Les malalties, les lesions o els defectes físics 
preexistents en el moment d’assegurar-se, amb les 
excepcions de la pòlissa. 

û Cirurgia i tractaments estètics i les seves seqüeles o 
complicacions. 

û Mitjans de diagnòstic i tractament que no siguin la 
pràctica habitual en el sistema sanitari públic. 

û Pròtesis internes, esquelètiques, cardiovasculars i lents 
intraoculars. 

El detall complet de les cobertures excloses s’especifica en 
la Clàusula Cinquena de les Condicions Generals. Algunes de 
les exclusions anteriors podrien incloure’s expressament en 
les Condicions Particulars de la pòlissa si així es contracta.  

 

Entre d’altres, són d’aplicació les restriccions següents: 

! Període de carència de 6 mesos per a hospitalització, 
cirurgia, tècniques especials de diagnòstic i 
terapèutiques, oxigenoteràpia, tècniques invasives de 
diagnòstic prenatal, educació maternal i preparació al 
part, logopèdia, foniatria, trasllat en ambulància, 
podologia, fisioteràpia, tractaments oncològics. 

! Període de carència de 10 mesos per a l’assistència al 
part (a excepció de parts prematurs o distòcics 
d’urgència, que no tindran carència).  

! Hospitalització psiquiàtrica: fins a 90 dies/any. 

! Logopèdia infantil: fins a 40 sessions. 

! Foniatria: en casos quirúrgics fins a 15 sessions. 

! Podòleg-callista: en consultori i fins a 12 sessions/any.  

! Assistència d’urgències a l’estranger fins a 
15.000€/any: l’estada màxima a l’estranger no podrà 
excedir de 90 dies consecutius per viatge o 
desplaçament. 

! Psicologia: 20 sessions/any. 
 

 Assistència Sanitària en cas de malaltia o d’accident, 
inclosos els accidents laborals i els emparats per 
l’assegurança obligatòria de l’automòbil. 

 

 Visites en consultori i a domicili de medicina general, 
pediatria i atenció d’infermeria. 
 

 Totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques. 
 

 Tècniques especials de diagnòstic: anàlisis clíniques, 
radiologia convencional, RM, TAC, OCT, Holter, 
densitometria òssia, endoscòpies, coronariografia, etc. 
 

 Tècniques especials terapèutiques: angioplàstia vascular 
i coronària, endoscòpia terapèutica, fotocoagulació per 
làser oftalmològic, litotrípsia renal, hemodiàlisi per a 
casos aguts i crònics, cambra hiperbàrica, ablació 
cardíaca, etc. 

 

 Hospitalització mèdica, quirúrgica, psiquiàtrica i Unitat 
de Cures Intensives. 
 
 Material d’osteosíntesi no protèsic. 

 

 Seguiment, vigilància de l’embaràs i part. 
 

 Servei d’oncologia, diagnòstic i tractaments oncològics. 
 

 Urgències permanents. 
 

 Servei d’urgències domiciliàries. 
 

 Serveis especials: logopèdia i foniatria, psicologia, servei 
de fisioteràpia i recuperació funcional, Clínica d’atenció 
integral al viatger. 

 

 Altres serveis: ambulància, podologia, banc de sang i 
plasma (transfusions dins i fora del quiròfan), 
oxigenoteràpia, planificació familiar (esterilització 
tubària i vasectomia), recuperació del sòl pelvià. 

 

 Servei d’urgències a l’estranger. 
 

 

 



 

 

On estic cobert? 

ü La cobertura es facilitarà a través de la “Llista de Facultatius”, on es detallen els metges i especialistes, serveis d’urgència, 
serveis d’infermeria, societats autoritzades per prestar serveis assistencials i centres d’hospitalització per utilitzar en la 
província de Barcelona. 
 

ü Xarxa nacional d’entitats col·laboradores que tinguin subscrit un acord amb Assistència Sanitària que presten assistència 
a tot Espanya.  
 

ü Assistència d’urgències a l’estranger. 

Quines són les meves obligacions? 
• Tornar signada la pòlissa a Assistència Sanitària.  

 

• Abonar el pagament de l’import de la pòlissa. 
 
 

• Declarar a Assistència Sanitària, d’acord amb el 
qüestionari de salut facilitat, totes les circumstàncies 
conegudes que puguin influir en la valoració del risc. 

 

Quan i com he d’efectuar els pagaments? 

• La prima de la pòlissa és única i anual. El pagament mensual correspon a una fracció de l’obligació anual. 
 

• Si per culpa del contractant i/o assegurat, el primer pagament no es pot realitzar en el moment establert en el 
contracte, l’assegurador té dret a resoldre el contracte o a exigir el pagament de l’import pactat per via executiva, 
prenent com a base el contingut del contracte. En tot cas, si l’import de la pòlissa no ha estat satisfet abans que es 
produeixi alguna prestació, l’assegurador quedarà alliberat de la seva obligació. 
 

• El pagament es realitzarà a través de domiciliació bancària al compte corrent facilitat pel prenedor de l’assegurança. 
 

• L’assegurat, en utilitzar els serveis, participa en el seu cost mitjançant un càrrec per cada acte mèdic realitzat. La 
quantia de la participació es fixa en les Condicions Particulars.  
 

Quan comença i finalitza la cobertura? 

• Un cop signada la pòlissa i pagat el primer o únic rebut, començarà i finalitzarà en la data i hora indicades en 
les Condicions Particulars.  
 

• Quan expiri el període indicat en les Condicions Particulars de la pòlissa, el contracte s’entendrà prorrogat 
tàcitament, pel termini d’un any, i així successivament cada anualitat. 

Com puc rescindir el contracte? 
El prenedor pot oposar-se a la pròrroga tàcita de la pòlissa mitjançant la notificació per escrit a Assistència Sanitària 
en un termini, com a mínim, d’un mes d’antelació a la data de finalització de la vigència de la pòlissa. 


