
Salut Pimes

Aspectes rellevants

Resum de cobertures* des del primer dia

- Atenció primària:

- Medicina de família, pediatria i serveis d’infermeria concertats per Salut.
 - Servei d'urgències
 - Mitjans complementaris de diagnòstic.
 - Servei de visita domiciliària quan la natura de la urgència mèdica n’impedeix el trasllat.
 - Servei d’assistència mèdica telefònica 24 hores

- Especialitats Mèdiques:

 - Visites als especialistes mèdics.
 - Servei d’urgències ambulatòries en els centres concertats per la mutualitat
 - Mitjans complementaris de diagnòstic, proves i tractaments d’alta tecnologia
 - Quimioteràpia, fisioteràpia, magnetoteràpia, rehabilitació funcional, rehabilitació cardíaca
 - Podologia (límit de 12 sessions)
 - Seguiment de l’embaràs, curs de preparació al part, part, revisions ginecològiques anuals, amniocentesis
 - Lligadura de trompes i vasectomia
 - Trasplantaments a través de professionals i centres del quadre mèdic
 - Psicologia: 20 sessions anuals amb professionals del quadre mèdic, addicionals a les sessions amb reemborsament.

- Intervenció i hospitalització:

 - Totes les despeses d’ingrés en un centre sanitari per a observació mèdica o intervenció quirúrgica de les especialitats incloses, en    
     habitació individual per a l’assegurat i amb llit per a l’acompanyant.
 - Alta cirurgia especialitzada.
 - Mitjans complementaris de diagnòstic i proves d’alta tecnologia requerides en els processos d’hospitalització.
 - Implantació de pròtesis en 12 especialitats diferents.
 - Despeses de quiròfan, medicaments, cures, etc.
 - Servei d’ambulància per trasllats en cas d’hospitalització

- Segon diagnòstic internacional per a malalties greus

- Assistència en viatge:

  Cobertures tant en territori nacional com a l’estranger entre les que destaquen:
  - Despeses mèdiques a l’estranger, fins a 18.000 euros
  - Transport o repatriació sanitària de ferits i malalts
  - Tornada anticipada de l’assegurat per una causa major
  - Defensa, reclamació i avenç de fons a l’estranger

Completa assegurança exclusiva per a les Pimes delVallès. Assegurem els propietaris, treballadors així com als seus familiars

Petites empreses i autònoms, que tinguin de 2 a 10 treballadors i la seva seu alVallès

Atenció primària, especialitats mèdiques, intervenció i hospitalització, assistència en viatge, assegurança dental iAvantsalud

49,50€/mes* per assegurat, independenment de la seva edat (fins a 64 anys)

Sense copagaments 

Quadre mèdic a nivell nacional amb més de 18.000 especialistes i les principals clíniques i hospitals. Web: www.lasseguradora.com   

Què és?

Què inclou?

Preu

Te copagaments?

Per a qui?

* Per aplicar aquestes condicions es requereix un mínim de 5 assegurats, dels que un 30% hauran de ser treballadors.

Quadre mèdic

- Assegurança dental:

- Més de 50 tractaments inclosos gratuïtament: visites d’urgència, extracció de peces dentals, radiografies,...
 - Cobertures amb franquícia: només pagarà una part del cost, amb un estalvi de fins al 50% de les tarifes habituals
- Avantsalud:

- Serveis gratuïts: Consell mèdic i psicològic telefònic  24 hores

 - Serveis benestar i salut (franquiciats): Servei ajuda a la gent gran. Òptiques · Audiofòns · Ortopèdia · Dietètica 



* Els detalls específics de les cobertures així com les carències i exclusions es descriuen en el reglament de l’assegurança 

 Centres sanitaris propis: Àptima Centre Clínic MútuaTerrassa i Hospital Universitari MútuaTerrassa

 Esculli entre els hospitals i clíniques de més prestigi a nivell nacional: Quirón/Teknon, Dexeus, Corachán, Clínica Ruber,...

 Quadre mèdic a nivell estatal amb més de 18.000 especialistes

 Cobertura dental inclosa

 Cobertura de psiquiatria

 Cobertura en cas d’accident de circulació i accident laboral

 Avantsalud:

- Serveis gratuïts: Consell mèdic i psicològic telefònic  24 hores
 - Serveis benestar i salut (franquiciats): Servei ajuda a la gent gran. Òptiques · Audiofòns · Ortopèdia · Dietètica

 Oficina d’Atenció exclusiva i personalitzada a Àptima Centre Clínic MútuaTerassa, on t’ajudarem en tot allò que necessitis, 
 amb la màxima prioritat

 App de l’Asseguradora amb la que podràs realitzar les principals gestions: consultar els quadres mèdics i dentals on line, sol·licitar les  
teves autoritzacions mèdiques i consultar els serveis de benestar que tens al teu abast.

 Xat mèdic actiu les 24h/7 dies a la setmana per a que puguis xatejar amb professionals mèdics de forma immediata.

 Gimnàs on line on tu i els teus empleats podreu realitzar classes dirigides en directe o diferides (Pilates, Mindfullness, Ioga, Spinning,  
tonificació i moltes més).

Més serveis, més avantatges

Resum de cobertures* amb carència  

Principals exclusions*

10 mesos

 - Intervencions quirùrgiques
 - Hospitalitzacions
 - Pròtesis
 - Assistència a parts
 - Planificació familiar: lligadura de trompes i vasectomia

 Excepcions

 En cas que l’assegurat no provingui d’una altra companyia asseguradora s’eliminaran totes les carències en els actes mèdics realitzats  
 en Centres mèdics propis (Àptima Centre Clínic), excepte embaràs i assistència a parts que tindran una carència de 10 mesos. 

6 mesos

 - Determinades proves i tractaments d’alta tecnologia: TAC, ressonància magnètica nuclear... (detall al reglament de l’assegurança)

- Consultes i tractaments d’estètica que no siguin reparadors, exclusivament
- Foniatria i teràpia ocupacional
- Diàlisi peritoneal i hemodiàlisi en afeccions cròniques
- Cirurgia bariàtrica
- En els trasplantaments, el cost de l’òrgan, teixit o cèl·lula així com la gestió per a la seva obtenció  

Per a més
informació 937 36 50 60

www.lasseguradora.com


