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Avantsalud 

 

1. SERVEI AVANTSALUD

Els nostres assegurats disposaran de l’accés preferent 
a una àmplia gamma de serveis que abasten diferents 
àmbits:  

- Medicines alternatives i  tractaments mèdics
- Resposta a les necessitats de les persones grans

i/o amb discapacitats, promocionant la seva
autonomia i millorant la integració en el seu
entorn social i familiar

- Segona opinió mèdica internacional per a
malalties greus

- Consell mèdic telefònic
- Servei telefònic d’orientació psicoemocional

1.1. Serveis Benestar i Salut  

En aquest servei s’incorpora: 

- Cirurgia Refractiva amb Làser Oftalmològic
- Reproducció Assistida.  Tractaments d’Infertilitat
- Termalisme i Balneoteràpia
- Centres de Medicina i Cirurgia Estètica
- Tractaments de deshabituació tabàquica
- Psicologia
- Pedagogia
- Logofoniatria
- Centres d’Òptica, Audiòfons i Ortopèdia
- Naturopatia
- Homeopatia
- Acupuntura

- Podologia
- Centres Esportius
- Veterinaris

Els assegurats accediran a aquests serveis abonant 
directament al proveïdor bé,  els barems pactats per 
Avantsalud o l’import que correspongui, amb els 
descomptes respecte de la llista oficial de preus al 
públic. 

1.2. Servei de Segona Opinió Mèdica Internacional 

Els assegurats podran sol·licitar de forma gratuïta una 
segona opinió mèdica de la malaltia que pateix, així 
com recomanacions diagnòstiques i/o terapèutiques, 
als especialistes, centres assistencials i acadèmics 
internacionals concertats. 

Aquest servei cobreix les següents malalties greus: 

- Càncer
- Malalties Cardiovasculars
- Trasplantaments d’òrgans
- Malalties neurològiques i neuroquirúrgiques,

incloent accidents cerebrovasculars
- Insuficiència renal crònica
- Malaltia idiopàtica de Parkinson
- Malaltia  d’Alzheimer
- Esclerosi múltiple

Reglament Prestació Avantsalud 
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1.3. Consell Mèdic Telefònic 24 hores 
 
Suport mèdic telefònic en qualsevol moment, de 
metges de família qualificats, que els facilitaran, de 
forma personalitzada i gratuïta, consells i 
recomanacions a les consultes que els plantegin, no 
tenint  en tot cas, valor terapèutic. 
 
 
1.4. Servei d’Ajuda a Majors (Gent gran) 
 
Aquest servei contribueix a millorar la qualitat de vida 
de les persones d’edat avançada i/o amb 
discapacitats, a través de: 
 

- Servei d’Assessorament Telefònic Gratuït 
- Serveis d’ajuda personal a majors o dependents 
- Tractaments especialitzats (Assistència mèdica) 
- Servei d’atenció a la llar 

 
 
1.5. Servei Telefònic d’Orientació Psicoemocional 
 
Suport psicoemocional a través d’una avaluació 
psicològica telefònica, ja sigui immediata o 
programada, d’un psicòleg clínic, que li facilitaran, de 
forma personalitzada i gratuïta, consells i orientacions 
que no constituiran en cap cas un diagnòstic clínic.  
 
 
1.6. Servei Mèdic 
 

Permet l'accés a facultatius i centres mèdics que 
formen el quadre mèdic del Servei franquiciat 
"Avantsalud". 
 
inclou: 
 
a. Consultes de medicina primària 
b. Consulta d'especialistes 
c. Mitjans de diagnòstic 
d. tractaments mèdics 
i. Hospitalització i intervencions quirúrgiques 
 
Tots aquests Serveis Mèdics conformen un ampli 
quadre mèdic, distribuïts per tot Espanya. 
 
Es posaran tots els mitjans necessaris per a la 
incorporació de proveïdors sanitaris en aquells llocs 
on sigui possible la seva contractació. Tanmateix, si 
això no fos factible, es facilitarà l'accés al servei 
mitjançant les contractacions realitzades en altres 
localitats i / o províncies. 
 
Els assegurats accediran a aquests serveis abonant 
directament al proveïdor bé, els barems pactats per 
Avantsalud o l'import que correspongui, amb els 
descomptes respecte de la llista oficial de preus al 
públic. 
 

1.7. Servei Dental 
 
Comprèn determinats serveis dentals gratuïts i l'accés 
a un Quadre de Facultatius a preu franquiciat en 
relació a: 
 
- Odontologia general i preventiva 
- Radiologia oral 
- Ortodòncia 
- Odontopediatria 
- Periodòncia 
- Pròtesis i cirurgia oral 
- Estètica dental 
 
Els serveis dentals gratuïts són: 
 
- Una revisió dental anual, incloent el diagnòstic clínic 
 i el pressupost del tractament. 
- Una consulta dental anual d'urgència. 
- Radiografies intrabucals. 
- Educació en matèria d'higiene bucal. 
- Tractament de fluoració. 
- Retirada de punts de sutura bucals. 
- Periodòncia: diagnòstic i sondatge. 
- Una neteja bucal (Tartrectomia) anual per 
 assegurat. 
- Ensenyament de tècniques de raspallat 
- Ajust oclusal sense muntatge en articulador per a 
 pròtesi 
- Estudi implantològic 
- Fals monyó de titani 
- Cargol de cicatrització / cimentació 
 
Els serveis dentals diferents dels enumerats 
anteriorment seran abonats per l'usuari directament al 
facultatiu, segons els barems del servei Avantsalud 
publicats en cada moment. 
 
 
PRESTACIÓ DELS SERVEIS 
 
Mútua Terrassa manifesta que els serveis seran atesos 
a través de l’organització HNA SC,  HERMANDAD 
NACIONAL DE ARQUITECTOS SERVICIOS 
CORPORATIVOS DE SEGUROS Y PENSIONES, S.A. 
(Sociedad Unipersonal). 
 
Els assegurats per a la utilització del Servei Barem 
“AVANTSALUD”, disposaran de: 
 

- Call Center, personalitzat a través del telèfon 
913 840 446  habilitat per a tal efecte, en el qual 
l’informaran les 24 hores del dia dels 365 de 
l’any. 

 

- Targeta personalitzada 
 Cada usuari disposarà d’una targeta 

identificativa que li permetrà accedir a tots 
aquests serveis franquiciats. En la mateixa  
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apareixerà el logotip de “AVANTSALUD” i el 
número 9 habilitat per a tal efecte. 

- Pàgina Web
A aquest servei, d’ús restringit, es podrà accedir
a través de la pàgina web de Mútua Terrassa la
pàgina web del Servei de Barem d’Avantsalud.

En aquesta pàgina web l’assegurat pot consultar
els facultatius, centres mèdics, estètics, etc.
disponibles per localitats i els imports a abonar
amb caràcter general pels serveis prestats,
excepte en aquells, que requereixin l’elaboració
prèvia d’un pressupost, com les intervencions
quirúrgiques, les hospitalitzacions, les
analítiques, etc.


