SL SOLERGASTO CORREDORIA D'ASSEGURANCE
Cl. FERRAN AGULLO, 1 1º 1ª
17001 GIRONA
Tel. 972 223 030
administracio@solergasto.com

Projecte sol·licitat per
Marc Garcia Pérez
Tariﬁcació
PLUSMEDIC (PM MEDIACION 2016 1-2 ASEG.)

Data d'efecte
01 de novembre de 2016

Assegurats

Data de naixement

Sexe

Província de l'assegurat

Assegurat 1

20/05/1984

Home

GIRONA

46,47 €

Assegurat 2

28/12/1987

Dona

GIRONA

46,47 €

Import (sense impostos i taxes)

Prima mensual

92,94 €

Impostos i taxes

1,68 €

Preus amb descompte de campanya inclòs (Final año 2016 2 meses gratis)

Confiï en
una gran
marca

L'import corresponent als impostos i taxes és de pagament únic en el
primer rebut de l'anualitat i és el que es pagaria si la pòlissa es contractés
l'1 de gener. A les contractacions de dates posteriors, aquest import serà el
proporcional des de la data d'efecte de la pòlissa ﬁns a ﬁnal d'any.
Aquest projecte està subjecte a l'exactitud de les dades introduïdes i no
suposa cap tipus de cobertura d'assegurança i no té valor contractual.
Informació vàlida segons tarifes i condicions de contractació vigents
d'Agrupació AMCI Assegurances i Reassegurances, S.A., emesa a les 16:31
hores del dia 10 d'octubre de 2016.

plusmedic
Què és
És una assegurança de salut que ofereix una assistència mèdica integral d’alta qualitat constituïda per un ampli quadre
facultatiu, hospitalari i de serveis que inclou tots els serveis mèdics, especialistes, mitjans de diagnòstic i els millors
centres hospitalaris.
Descomptes familiars: a partir de 3 assegurats vostè obté descomptes en la prima.

Com funciona
Vostè disposa d’un quadre facultatiu i d’una targeta magnètica amb la qual podrà acudir al metge o centre escollits, sense
talonaris ni tràmits per obtenir autoritzacions, ja que aquesta targeta l’identifica com a assegurat.
Les primes s’estableixen per trams d’edat, la qual cosa proporciona una quota total familiar més reduïda.

Formes de pagament





Mensual
Trimestral: descompte del 2%
Semestral: descompte del 3%
Anual: descompte del 4%

Què cobreix
Visites
Medicina general, pediatria, especialistes, infermeria i visites domiciliàries (sempre que l’estat del malalt ho requereixi i hi
hagi facultatius disponibles en la localitat de què es tracti).

Mitjans de diagnòstic
Anàlisis (clíniques, bioquímiques, citologia, etc.), radiologia, doppler cardíac, ecografies, etc.
Amb carència de 6 mesos: arteriografia digital, ergometria, hemodinàmica vascular, holter, densitometria òssia, TAC,
medicina nuclear, ressonància magnètica nuclear, tomografia per emissió de positrons (PET).
Els contrastos radiològics seran a càrrec de l’entitat.

Tractaments especials
Aerosolteràpia-ventiloteràpia, oxigenoteràpia, transfusions, etc.
Amb carència de 6 mesos: laserteràpia oftàlmica, nucleotomia percutània, radioteràpia oncològica, electrorradioteràpia,
diàlisi i ronyó artificial i litotrícia renal.

Quimioteràpia oncològica ambulatòria
Amb carència de 12 mesos: quimioteràpia oncològica ambulatòria en règim d’hospital de dia.

Rehabilitació
45 sessions any/assegurat, amb carència de 6 mesos.

Servei d'urgències
En els centres concertats.

Revisió ginecològica
Una revisió anual.

Planificació familiar
Control del tractament amb anovulatoris.
Col·locació del DIU i la vigilància (el cost del dispositiu corre a càrrec de l’assegurada).
Amb carència de 6 mesos: lligadura de trompes i vasectomia.

Part
Assistència, medicació a la clínica i anestèsia, amb carència de 8 mesos, excepte en els casos d’urgència (prematurs o
distòcics).

Intervencions quirúrgiques
Tota operació efectuada per un cirurgià a una sala d’operacions, amb carència de 6 mesos (excepte en els casos
d’urgència vital).

Hospitalització
En habitació individual amb llit per a acompanyant (excepte UVI i hospitalització psiquiàtrica), amb carència de 6 mesos.
S’inclouen les despeses d’hospitalització, quiròfan, anestèsia, medicació, tractament i manutenció del malalt.
Sense limitacions (excepte l’hospitalització psiquiàtrica: 40 dies l’any).

Ajudes a la convalescència
En cas d’hospitalització per cirurgia de 7 dies o més, es pot accedir, de forma gratuïta a:
 1 mes de Servei de Teleassistència
 10 hores de Servei d’Ajut a Domicili
Amb carència de 6 mesos.

Pròtesis
Seran per compte de l’entitat: vàlvules cardíaques, marcapassos, pròtesis de maluc, pròtesis de bypass vascular, pròtesis
de lent intraocular, pròtesis mamàries i pròtesis internes traumatològiques, amb carència de 12 mesos i sense límit
econòmic.

Revisió mèdica preventiva

07/14

AMCI d’Assegurances i Reassegurances, S.A., Ctra. de Rubí, núm. 72-74, Edif. Horizon, 08174 Sant Cugat del Vallès, RM Barcelona F.63, F.B-423520, T. 43137, NIF A-65782807.

Una revisió anual.

Protecció de pagament
Cobertura econòmica de 6 mesos de la prima de la seva assegurança de salut en cas que es trobi a l'atur o en situació
d'incapacitat temporal per treballar.

Cèl·lules mare
Servei de conservació, durant 25 anys i a preus especials, de cèl·lules mare del cordó umbilical.
Tots els períodes de carència s’anul·laran en cas d’urgència vital sobrevinguda i diagnosticada després de l’alta de
l’assegurat o si l’assegurat ve d’una altra companyia. Excepte part (8 mesos) i quimioteràpia ambulatòria (12 mesos).

Altres cobertures








Segona opinió mèdica internacional.
Curs de preparació al part.
Orientació mèdica telefònica 24 hores al dia, 365 dies a l'any.
Equiparació de las cobertures dels fills adoptius amb els nounats.
Revisió otològica (otoemissions acústiques) en el nounat per a la detecció de la sordesa.
Trasplantament de còrnia.
Factors de creixement (1 visita anual gratis).

Assistència en viatge
Cobertura fins a 12.000 euros de despeses mèdiques i farmacèutiques a l'estranger.

Serveis complementaris
Podrà accedir, a preus especials, a les especialitats i/o tècniques que complementen els serveis mèdics i sanitaris
convencionals, ateses per professionals qualificats: psicologia1, estomatologia1, podologia1, cirurgia refractiva,
acupuntura2, homeopatia2, dietètica, medicina naturista2, logopèdia, òptica, audiologia, reproducció assistida,
recuperació postpart i medicina preventiva.
1.
2.

Determinats actes inclosos segons el Barem d’Atenció Mèdica.
Primera visita gratuïta.

Qui pot contractar
Qualsevol persona física resident a Espanya l’edat de la qual estigui compresa en un dels següents trams:



3.

Contractació individual: entre els 0 i els 64 anys.
Contractació familiar:
- prenedor: edat mínima 18 anys
- resta assegurats: de 0 a 70 anys3

La mitjana d’edat dels assegurats no podrà ser superior als 64 anys.

Aquest document no té el caràcter de proposició d'assegurança ni suposa l'emissió de cap oferta contractual; la informació que conté pot ser modificada en qualsevol moment per raons
tècniques o de mercat.

