
Salut Òptim

Aspectes rellevants

Resum de cobertures* des del primer dia

Una assegurança de salut que li ofereix una completa cobertura d�assistència sanitària amb un dels millors quadres d'especialistes i les clíniques i
hospitals de més prestigi, a més de la possibilitat de visitar-se per qualsevol professional mèdic no concertat pel sistema de reemborsament.

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

Sí. Informa�t de la cobertura al dors

Sí, però tan sols per visites, urgències, sessions de rehabilitació, actes terapèutics i proves diagnòstiques, amb un màxim anual
a càrrec de l�assegurat de 250�.

Apliquem un descompte del 10%  en pòlisses de 3 assegurats, 12% a les de 4 i un 15% en pòlisses de més de 4 assegurats.

Disposem d�un complet quadre mèdic a nivell nacional amb més de 18.000 especialistes i les principals clíniques i hospitals.
Pot consultar-lo al web: www.lasseguradora.com

Què és?

Què inclou?

Descomptes

Quadre mèdic

Té reem-
borsament?

Té
copagament?

- 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 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, rehabilitació funcional, rehabilitació cardíaca, podologia (12 sessions anuals) 
- Seguiment de l�embaràs, curs de preparació al part, part revisions ginecològiques anuals, amniocentesi
- Lligadura de trompes i vasectomia
- Trasplantaments a través de professionals i centres del quadre mèdic concertat.

- 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

- Assegurança dental:
- Més de 50 tractaments inclosos gratuïtament: visites d�urgència, exodòncies (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 majors (gent gran)   Òptiques · Audiofòns · Ortopèdia · Dietètica · Acupuntura
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* Els detalls específics de les cobertures així com les carències, exclusions i límits, es descriuen en el reglament de l�assegurança

- S�eliminaran les carències de 6 i 10 mesos, excepte en el cas d�assistència a parts a clients que ja tinguessin pòlissa de salut en altres
entitats asseguradores i amb més d�una any d�antiguitat, o també com a conseqüència d�una urgència vital

Més serveis, més avantatges

8 Llibertat d'elecció en visites a especialistes no concertats per Salut, amb un reemborsament del 50% de despeses

8 Cobertura vitalícia (si l�assegurat té permanència de més de 3 anys)

8 Fons Social Reembors de quotes: en cas de desocupació o incapacitat temporal del mutualista, ens fem càrrec de les quotes de la seva 
assegurança fins a 1.000�

8 Centres sanitaris propis:  Àptima Centre Clínic MútuaTerrassa, Hospital Universitari MútuaTerrassa

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

8 Quadre mèdic nacional amb més de 18.000 especialistes

8 Cobertura en cas d�accident de circulació i accident laboral

8 Cobertura de psiquiatria, psicologia i logopèdia (per reemborsament)

8 Segon diagnòstic internacional

8 Atenció mèdica telefònica. Servei 24 hores

8 Cobertura d�assistència en viatge

8 Importants avantatges fiscals per a autònoms

- 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

Principals exclusions*

- Consultes ........................................... 5 €
- Proves diagnòstiques ........................ 5 €
- Urgències .......................................... 5 €
- Resta actes terapèutics .................... 5 €
- Rehabilitació .................................... 3,50€/sessió

Preus franquícies

- Intervencions quirúrgiques
- Hospitalitzacions
- Assistència a parts

Cobertures* amb carència

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

- Pròtesis
- Planificació familiar: lligadura de trompes i vasectomia

Reemborsament

12 mesos

 Excepcions

 10 mesos

6 mesos

Cobertura del 50% de les despeses d�honoraris mèdics i proves diagnòstiques, de professionals i centres mèdics no concertats amb un límit
anual global de 500� per assegurat,  i els següents sublímits:

- Visites de medicina general i medicina interna: 40�/visita, màxim 120� anuals per assegurat.
- Visites de psicologia , psiquiatria i logopèdia: 40�/visita, màxim 250� anuals per assegurat.
- Honoraris mèdics resta especialitats: 50�/visita.
- Proves diagnòstiques: 200�/prova.

Per a més
informació 937 36 50 60

www.lasseguradora.com


