Completa
Totes les especialitats mèdiques.
Més de 350 centres i 15.000 professionals en els millors hospitals i clíniques.
Urgències a Espanya i a l'estranger.
Proves i mitjans de diagnòstic, visites, tractaments, intervencions i
hospitalització.

Amb o sense copagaments
Tres modalitats perquè tu trïis la que et sembli més adequada: Medifiatc
(sense copagament), Medifiatc P5 (amb copagament baix) i Medifiatc P15
(amb copagament mitjà).

Urgències a domicili
Orientació mèdica telefònica i atenció a domicili amb només una trucada.

Vida sana
Revisió ginecològica anual. Higiene dental anual gratuïta. Assistència
psicològica telefònica, dietètica i nutrició.

Club Salut
Serveis addicionals de benestar en condicions de preu avantatjoses.

Serveis
Autoritzacions mèdiques per correu electrònic, web o mòbil.
Guia de centres i professionals a www.fiatc.es i aplicació per a mòbils.

Revisió de carències per a persones assegurades en una altra
entitat.

Pera amés
més
informació:
Per
informació:

web@fiatc.es
jordi@duranassegurances.com
902317
110
644
419120
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FIATC Salut
Per què una assegurança de salut?
Perquè et garanteix una assistència mèdica privada de qualitat, amb accés fàcil i directe a totes les
especialitats sense llistes d'espera.

Hi ha diferents tipus d'assegurances de salut?
Complets i bàsics
Les assegurances de salut complets garanteixen l'assistència hospitalària i extrahospitalària cobrint
visites, proves, tractaments, intervencions quirúrgiques i hospitalització. Les assegurances de salut
bàsics, únicament, l'assistència extrahospitalària: visites, proves, tractaments i petites intervencions
que no requereixin hospitalització.
De quadre mèdic i reemborsament de despeses
Els de quadre mèdic ofereixen una àmplia xarxa de professionals i clíniques de fàcil accessibilitat.
Els de reemborsament de despeses permeten acudir lliurement a qualsevol metge o clínica estiga o
no integrat en el seu quadre mèdic. L'assegurat inicialment es fa càrrec de les despeses dels serveis
rebuts i l'asseguradora posteriorment se'ls reemborsarà segons els límits establerts.
Amb copagament i sense copagament
Les assegurances sense copagament permeten fer ús de tots els serveis mèdics sense pagaments
addicionals a la quota, mentre que les assegurances amb copagament s'ha d'abonar un import
establert cada vegada que sol·licites una prestació: visita mèdica, radiografia, anàlisi de sang, etc

Quines assegurances de salut t’ofereix FIATC?
Diferents modalitats que combinen diversos nivells de cobertura, accés a quadre mèdic concertat i a
altres professionals o centres no concertats mitjançant reemborsament de despeses, tot això amb
copagament o sense copagament perquè trobis la que millor s'ajusta a les teves necessitats.
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Assegurança de salut Medifiatc
Quines cobertures i serveis inclou Medifiatc?
- Medicina primària.
- Atenció urgent.
- Atenció mèdica a domicili.
- Especialitats mèdiques i quirúrgiques.
- Aspectes de medicina preventiva.
- Planificación familiar.
- Mitjans bàsics de diagnòstic.
- Tècniques especials de diagnòstic.

- Servei de Laboratori Genètic Oncològic.
- Tractaments especials.
- Hospitalització.
- Pròtesi i altres serveis i prestacions.
- Seguiment de l’embaràs i part.
- Assistència en viatge a l’estranger.
- Segon diagnòstic.
- Psicologia Clínica.

Per a una informació més detallada, consulta el document de Condicions Especials.

Qué més cal saber sobre Medifiatc?
Períodes de carència aplicables
Hi ha uns terminis de temps inicials a comptar des de la data d'efecte de la pòlissa, períodes de
carència, en què no pots accedir a determinades cobertures:
Mitjans de diagnòstic complexos
Proves diagnòstiques, tractaments especials i hospitalització
Embaràs i proves de seguiment de l’embaràs
Part
Lligadura de trompes, vasectomia i pròtesis garantides

.3 – 6 mesos
6 mesos
6 mesos
8 mesos
6 mesos

Prima anivellada durant la vigència de la teva pòlissa
Prima anivellada significa que, si ets menor de 51 anys, la teva prima de referència sempre és la de la
teva edat en el moment de contractar la pòlissa i només es pot incrementar amb l'actualització de
costos.
Descomptes
- Per nombre d’assegurats inclossos a la pòlissa. Sis o més assegurats: 3%.
- Per forma de pagament. Anual: 6%, semestral: 2% i trimestral: 1%.

Tractament fiscal per a autònoms i empreses
Avantatges fiscals per als autònoms (en estimació directa) per la contractació individual de
Medifiatc i per a les empreses i els seus treballadors per contractacions col·lectives.

Perquè contractar l’assegurança de salut Medifiatc?
Perquè, a més de totes les cobertures i serveis anteriors, t’ofereix altres avantatges:
-

Centres mèdics propis i clínica pròpia (Clínica Diagonal).
Revisió dels períodes de carència si prové d'una altra companyia asseguradora.
Condicions especials de preu en l'assegurança Dental.
Pots fer múltiples gestions on-line: sol·licitar autoritzacions, consultar la guia mèdica i pagar
rebuts a través del web o de l'aplicació de mòbil.
- Club Salut: serveis per al benestar de la salut en condicions de preu avantatjoses. Homeopatia,
Acupuntura, Balneoteràpia, Psicologia, Logopèdia, Cirurgia Estètica, Assistència domiciliària,
Atenció personal domiciliària...
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