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Pòlissa VitalSalut Girona
Assegurança que garanteix la prestació mèdica i sanitària segons les cobertures establertes.
· Garanties
· Assistència Mèdica
· Assistència en Viatge

Capital
INCLOSA
INCLOSA

Assegurats
· Assegurat 1: 30 anys / Dona
Preu
· Prima Total Mensual
· Assistència Mèdica + Assistència en Viatge
· Les primes indicades són totals, inclouen els impostos i són vàlides durant l'any 2016.
· En aquesta modalidat de pòlissa les visites, tractaments i proves tenen una franquícia a
càrrec de l'assegurat.
En cas d'ingrés hospitalari el cost és zero.
· Descomptes en Assistència Mèdica + Assistència en Viatge
· Pot obtenir descompte per forma de pagament
Pagament Prima
Anual

Estalvi

313,08€ 16,44€ / any (5,0%)

Semestral 159,86€

9,80€ / any (3,0%)

Trimestral

4,92€ / any (1,5%)

81,15€

Mediador d'assegurances
ORIOL MARTORELL - DESCONOCIDO - Registrat amb el codi: DESCONOCIDO - 14228
Tel: 655961457
GIRONA a 11 d'Octubre de 2016
Aquest projecte té una validesa de quinze dies.

27,46 €

Cobertures VitalSalut Girona
▪
▪
▪
▪

Urgències
A domicili de Medicina General i Pediatria (a Girona, Salt i Sarrià).
Consulta mèdica telefònica 24 hores.
Ambulatòries en clínica.
Ambulància fins el centre d' urgències més proper, màxim 300 Km. anada i tornada.

Especialitats mèdiques
▪ Medicina General, Pediatria i A.T.S. en consultori.
▪ Al.lèrgia, Angiologia, Aparell Digestiu, Cardiologia, Cirurgia Cardio-Vascular, Cirurgia General i Digestiva, Cirurgia
Maxil.lo-facial, Cirurgia Pediàtrica, Cirurgia Plàstica i Reparadora, Dermatologia, Endocrinologia i Nutrició,
Estomatologia, Geriatria, Hematologia, Histopatologia, Medicina Interna, Nefrologia, Neurocirurgia, Neurologia,
Obstetrícia i Ginecologia, Oftalmologia, Oncologia, Oto-rino-laringologia, Patologia de Mama, Pneumologia,
Podologia (2 sessions/any), Proctologia, Psiquiatria, Reumatologia, Traumatologia, Urologia.
Medicina Natural
▪ Homeopatia.
Tècniques complementàries de diagnòstic
▪ Anàlisi Clínics, anatomopatològics i biològics, inclosos els prescrits per metges aliens a la guia mèdica.
▪ Radiologia, Electrocardiogrames, Electroencefalogrames, Electromiografies, Gammagrafies, Ecografies,
Endoscòpies, T.A.C.-Scanner, Mamografies, Isòtops radiactius, Ressonància Magnètica Nuclear.
▪ Arteriografia digital.
▪ Mitjans de contrast en radiologia i T.A.C.
▪ Amniocentesi en embarassos de risc.
▪ Polisomnografia.
▪ Tomografia per emissió de positrons (P.E.T.)
▪ DMD Diagnóstic per Multidetectors.
▪ GDX Diagnóstic i seguiment del glaucoma.
▪
▪
▪
▪
▪

Tractaments especials
Laserteràpia oftalmològica i de l'aparell locomotor, Litotrícia i Litiasi renal.
Ventiloteràpia i aerosolteràpia.
Radioteràpia (Accelerador lineal), Cobaltoteràpia e Iridiumteràpia.
Oxigen en clínica.
Poliquimioteràpia, exclosa medicació. (30 sessions/any)

Hospitalització
▪ Mèdica, 90 dies a l'any, en habitació individual. Inclou la medicació, el contrast de les tècniques de diagnòstic i llit
per l'acompanyant.
▪ Estada en U.V.I. fins un limit de 30 dies l'any, tant per casos de tractament mèdic com post-quirúrgic.
▪ Quirúrgica, sense limitació, en habitació individual. Inclou la medicació en quiròfan i a l'habitació, despeses
d'anestèsia i contrast de les tècniques de diagnòstic, a més a més del llit per l'acompanyant.
▪ Per part, en habitació individual. Inclou totes les despeses. Llit per a l'acompanyant.
▪ Transfusions de sang.
Revisió Ginecològica anual
Revisió Urològica anual

Planificació familiar
▪ Lligament de trompes.
▪ Vasectomia.
▪ Estudi d'Esterilitat i Infertilitat.
Rehabilitació
▪ Cardiològica i prevenció de la cardiopatia isquèmica.
▪ Funcional, Fisioteràpia i Electroradioteràpia.
▪ Funcional post quirúrgica en clínica.
Classes de preparació al part.
Assistència en Viatge a Espanya i estranger
▪ Fins 9.000€ en despeses mèdiques a l’estranger i sense límit desplaçats eventuals a Espanya.
Assistència domiciliària i Teleassistència.
▪ Serveis de neteja, 'cangur', assitència socio-sanitària, Teleassistència Línia Blava en casos post-hospitalaris.
Club Vital
El Club Vital és una selecció de serveis socio-sanitaris complementaris a l'assegurança d'assistència mèdica, escollits
amb l'objectiu de donar solucions als nostres assegurats en aspectes relacionats amb la salut.
Serveis gratuïts
▪ Orientació telefònica. Assessorament mèdic, dietètic, nutricional, psicològic i jurídic les 24 hores del dia.
▪ Serveis socio-sanitaris a domicili. En casos de convalescència post-hospitalària, podrà gaudir del servei
socio-sanitari que millor s'adapti a les seves necessitats. Tele-assistència, treballador familiar, cangur, neteja,
infermeria o podologia.
▪ Orientació a la gent gran. Servei especialitzat que analitza la situació de manera personalitzada i recomana el
recurs assistencial més adient per cada cas, tant públic com privat.
Serveis bonificats
▪ Acupuntura.
▪ Audífons.
▪ Cirurgia refractiva. Permet corregir de manera definitiva la miopia, l'astigmatisme i la hipermetropia mitjantçant la
tècnica del làser.
▪ Cirurgia estètica. Acord de col.laboració amb la Clínica Planas de Barcelona.
▪ Ortopèdia.
▪ Òptica.
▪ Psicologia. Inclou teràpia individual i de grup.
▪ Certificats Mèdics Oficials. Per obtenció o renovació dels permisos de conduir, d'armes, revisions aeronàutiques,
adopcions, patró d'embarcació, animals perillosos, ordinaris (treball, oposicions, ...), grues i seguretat privada.
▪ Residències per a la gent gran. Dirigit a les persones que pel seu grau de dependència necessitin viure en una llar
amb assistència sanitària, nutricional, psicològica i social continuada.
▪ Conservació de cèl.lules mare. Inclou kit de recollida de sang, transport, processament i emmagatzematge durant
20 anys.
▪ Ozonoteràpia.
▪ Logopèdia.
▪ Osteopatia.
▪ Deshabituació del tabaquisme
▪ Dietètica i nutrició

Alguns dels centres i clíniques concertats:
Girona
▪ Clínica Bofill
▪ Clínica Girona
Banyoles
▪ Clínica Salus Infirmorum
Blanes
▪ Hospital Comarcal de la Selva
▪ Medical Blanenc
▪ Polimèdic
▪
▪
▪
▪

Figueres
Centre Assistencial Alt Empordà
Clínica Bofill
Clínica Santa Creu
Hospital de Figueres

Lloret
▪ Medical Lloret
Olot
▪ Hospital Sant Jaume
▪ G.E.M.
Palamós
▪ Alfa Mèdic
▪ Hospital Comarcal de Palamós
Sant Feliu de Guíxols
▪ C.E.M.
Santa Coloma de Farners
▪ Gabimedi Farners
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Barcelona
Clínica Corachán
Clínica Ntra. Sra. del Remei
Clínica Sagrada Familia
Clínica Sant Honorat
Clínica Sant Jordi
Hospital de Nens de Barcelona
Hospital Delfos
Hospital Quirón Teknon
Hospital Universitari Quirón Dexeus
IDCSALUD Clínica del Pilar
IDCSALUD Hospital General de Catalunya
Policlínica Barcelona

Drets inmediats
▪ Visites.
▪ Urgències.
▪ Anàlisi i radiografies.
Carències
▪ 6 mesos de carència per les tècniques complementàries de diagnòstic.
▪ 6 mesos de carència per Hospitalització mèdica, quirúrgica i U.V.I., aquestes carències s'eliminaran en cas d'
urgència vital.
▪ 8 mesos de carència per parts.

Franquícies VitalSalut Girona 2016
Visites
Medicina General /Odontoestomatologia
Especialistes /Pediatria
Urgències a Domicili
Urgèncias Clíniques
Podologia

14 €
20 €
30 €
40 €
10 €

Actes Terapèutics o Quirúrgics i Proves Diagnòstiques Simples
Recuperació Funcional
Practicant en consultori
Practicant a domicili
Radiologia convencional per prescripció d’un facultatiu
Ortopantomografies/ Teleradiografies
Radiografia simple odontològica
Anàlisi clíniques per prescripció d’un facultatiu
Anatomia Patològica
Proves d’al.lèrgia
Electrocardiograma
Classes de preparació al part
Resta de proves i actes no contemplats a l’apartat següent

10 €
3€
6€
10 €
10 €
3€
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €

Proves Diagnòstiques d’alta tecnologia o complexitat
Ecografies
Mamografies
Medicina nuclear
T.A.C. / Scanner
R.M.N.
Endoscòpies
D.M.D.
P.E.T.
Polisomnografies
Arteriografia digital
Amniocentesi
Altres proves d’alta tecnologia

20 €
20 €
30 €
30 €
30 €
30 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
20 €

El cost dels serveis mentre l’assegurat estigui hospitalitzat és zero. (0)

