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Assegurança de salut

MEDIFIATC
Excel·lència en la cura de la teva salut.

Satisfacció dels
nostres clients

Servei

La mútua de salut més
recomanada pels seus clients.

La mútua de salut més recomanada segons els resultats
de l'enquesta realitzada entre clients de les principals
asseguradores. Estudi realitzat el gener de 2021

Segona millor app per a clients
del sector assegurador.
Premis Innovación aseguradora
Novembre de 2020

Mútua Líder en satisfacció
dels seus clients.
OCU novembre-desembre 2020

3ª millor entitat del país en Salut
pel servei que ofereix.
Barómetro Adecose, febrer 2021

EXCEL·LÈNCIA EN LA CURA
DE LA TEVA SALUT
Serveis i cobertures
adaptats a tu.
• Tot tipus de visites, proves, tractaments i
intervencions.
• Hospitalització.
• Totes les especialitats.
• Salut dental.

Els millors professionals
i centres.
• Atenció mèdica permanent amb telèfon
24 hores.
• Assistència a domicili i centres d’urgència
a tot el país.
• Guia mèdica amb més de 24.000
professionals sanitaris i 3.600 centres.
• Centres propis Clínica Diagonal,
en exclusiva per als nostres assegurats.

Prevenció i benestar:
tenir cura per no haver
de curar.
• Revisions periòdiques.
• Psicologia.

Salut prenatal
i embaràs.
• Visites.
• Proves. Tot tipus d’ecografies prenatals,
incloent-hi l’Ecografia 3D.
• Test prenatal no invasiu.
• Reproducció assistida.

QUAN, COM I ON TU DECIDEIXIS

Videoconferències amb especialistes
mèdics en el teu mòbil.

Assistència a l’estranger.

• Tu decideixes com comunicar-te amb nosaltres i fer les teves
gestions: de forma presencial, digital o per telèfon.

Servei personalitzat
i gestions fàcils.

• App mòbil i portal online per a gestionar les teves assegurances
i accedir a serveis.
• Menys del 20% de les nostres proves diagnòstiques requereixen
autorització i aquesta es tramita en un màxim de 48 h.

• Tractaments de regeneració de teixits amb cèlul·les mare que
milloren de forma important la qualitat de vida dels nostres assegurats (1).
• Cirurgia Robòtica Da Vinci a un preu especial (1).

Innovació constant
en cobertures
i serveis.

(1) Serveis oferts a Clínica Diagonal en condicions de preu avantatjoses
exclusivament per als nostres assegurats (no inclòs en les condicions de la pòlissa).

• Pròtesis. Proporcionem la pròtesi recomanada pel professional
mèdic del client.
• Revisió mèdica per a l’obtenció o renovació del carnet de conduir.
• Correcció quirúrgica de la miopia.

I més.

• Epiluminiscència.
• FIATC LIFE: serveis de benestar exclusius a un millor preu per als
nostres assegurats.

Experts en salut des de 1986

L'any 2020 vam atendre...
Més informació:

57.934

proves diagnòstiques complexes.

15.328

intervencions amb hospitalització.

19.631

