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Amb col·laboració amb Agrupació, empresa especialitzada en el
ram de la salut, li ofereixen FLEXIMEDIC, una assegurança
medica amb una prima exclusiva per als membres del grup
alimentari Guissona.

Si encara no tens pòlissa
mèdica, aprofita l’oportunitat

Per què:
Agrupacio AMCI d’Assegurances i Reassegurances, S.A., Carretera de Rubi, 72-74, Edifici Horizon, 08174 Sant Cugat del Valles, RM Barcelona F.171, F.B-423520, T.43402, Inscripció 10ª, NIF A-65782807.

AVANTATGES PLUS:


Perquè la teva salut i la dels teus és el més important.
Hem negociat una assegurança mèdica molt flexible i polivalent a una
prima reduïda que cobreix el més important:

Hospitalitzacions/intervencions, assistència part, mitjans de
diagnòstic de forma gratuïta.

Visites mèdiques a preus molt ajustats (*franquícies a càrrec de
l’assegurat) fins a un màxim de 300 € l’any per assegurat.

I per si vols o has d’anar a centres hospitalaris fora del quadre mèdic
concertat, rebràs una compensació econòmica: 811,37 € per
assistència part, 270,46 €/dia UCI-UVI, 150,25 €/dia per
hospitalització, i segons Barem a indemnització per intervenció.

 Preu especial en el servei de
conservació de cèl·lules
mare.
 Relació de medicines i
serveis complementaris a
preus especials en psicologia,
estomatologia, podologia,
cirurgia refractiva, medicines
alternatives, reproducció
assistida, recuperació
postpart, etc
 Assistència en viatge

Què cobreix
Sense cost per a l’assegurat:



Intervencions quirúrgiques, hospitalitzacions, assistència al part amb
habitació individual i llit per a l’acompanyant.

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, diagnòstic prenatal, tomografia
per emissió de positrons (PET).
Els contrastos radiològics seran a càrrec de l’entitat.

*Franquícies a càrrec de
l’assegurat:
Medicina General: 17-19 €
Pediatria: 20,5-22 €
Ginecologia Obstetrícia: 24,5-26€
Traumatologia: 23,5-25 €
Psiquiatria: 23,5-25 €
Resta d’especialitats: 22,5-24€
Urgències Centre sense
hospitalització: 58-62 €
Visites domiciliàries: 48,5-52 €

Tractaments especials
Amb carència de 6 mesos: laserteràpia oftàlmica, nucleotomia
percutània, radioteràpia oncològica, electrorradioteràpia, diàlisi i ronyó
artificial i litotrícia renal, angioplàstia.
Amb carència de 12 mesos: quimioteràpia oncològica ambulatòria en
règim d’hospital de dia.
Ajuda a la convalescència: en cas d’hospitalització de 7 dies o més per
cirurgia, es pot accedir gratuïtament a: 1 mes de Servei de
Teleassistència o a 10 hores de servei d’Ajut a Domicili.

Pròtesis
- Seran per compte de l’entitat: vàlvules cardíaques,
marcapassos, pròtesis de maluc, pròtesis de bypass
vascular, pròtesis de lent intraocular, Il·lustració 1pròtesis
mamàries i pròtesis internes traumatològiques, amb
carència de 12 mesos i sense límit del cost de la pròtesi.
Rehabilitació: 35 sessions any/assegurat

Medicina Preventiva:
Revisió ginecològica anual i les seves proves, reconeixement mèdic anual
i planificació familiar: lligadura de trompes i vasectomia.
Altres cobertures sense copagament
Segona opinió mèdica internacional.
Curs de preparació al part i assistència al part.
Orientació mèdica telefònica 24 hores al dia, 365 dies a l’any.
Revisió otològica (otoemissions acústiques) detecció sordesa nadons.
Trasplantament de còrnia .
Factors de creixement, i visita anual gratis.
Clínica del dolor.

Estomatologia: visites, extraccions, radiografia, 1 neteja bucal anual.








Aquest document no té carácter de proposició d’assegurança
ni suposa l’emissió de cap oferta contractual; la información
que conté, pot ser modificada en qualsevol moment per
raons tècniques o de mercat.

Edats
De 0 a 39
De 40 a 49
De 50 a 59
De 60 a 64
De 65 a 74

Tarifes
20,46 €
34,94 €
51,15 €
66,58 €
75,52 €

Tarifes vigents fins el 31.12.2016 +
impostos 0,15 % prima anual 1er mes

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. Consulta amb l’oficina els avantatges de la campanya de final
d’any.

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, diagnòstic prenatal, 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.

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

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).
Clínica del dolor.
Protecció de pagaments per atur o incapacitat temporal per treballar.
Conservació de cèl·lules mare a preus especials.
Estomatologia: visites, extraccions, 1 neteja bucal anual.

Edat

Tarifa 2016

00-39

39,61

40-49

51,52

50-59

74,39

60-64

98,38

65-74

164,77

75-99

164,77

Primes mensuals, en el primer rebut es carrega el 0,15%
d’impostos de tot l’any

Tarifes exclusives pels membres del Grup
Alimentari Guissona vigents fins al 31-12-2016
consulta amb l’oficina les tarifes de Balears

si encara no tens pòlissa mèdica, aprofita l’oportunitat

Agrupació AMCI d’Assegurances i Reassegurances, S.A., Carretera de Rubí, número 72-74, Edifici Horizon, 08174 Sant Cugat del Vallès, RM Barcelona F.171, F.B-423520, T. 43402, Inscripció 10ª, NIF A-65782807

plusmedic

