ASSEGURANÇA DE SALUT
MEDIFIATC

Cobertures i serveis més destacats
Cobertura completa
- Accés fàcil i directe a totes les especialitats mèdiques amb amplis horaris que s’adapten al ritme
de vida diari.
- Els millors professionals i centres del país.
- Urgències a Espanya i a l'estranger.
- Proves i mitjans de diagnòstic, visites, tractaments, intervencions i hospitalització.
- Cobertura dental inclosa amb franquícia a càrrec de l’assegurat.
- Clínica Diagonal, en exclusiva per als nostres clients.
Urgències a domicili
Orientació mèdica telefònica i atenció a domicili amb només una trucada.
Medicina preventiva
Revisións anuals: ginecològica, urològica, cardiològica i programa de control del nounat. Higiene dental
anual gratuïta. Assistència psicològica telefònica, dietètica i nutrició.
Assistència d'urgència mèdica a l'estranger
Límit fins a 12.000 €.
FIATC Life
Una àmplia oferta de serveis per al benestar, de manera exclusiva i amb grans avantatges de preu.
NOOTRIC, App i servei de nutrició
Per a mantenir una alimentació saludable i equilibrada: més de 15 plans nutricionals, educació
nutricional, seguiment de la dieta i consultes a nutricionistes experts. I rutines per a la pràctica d'un
exercici físic adequat. (App gratuïta durant 2022).
Serveis
- Sol·licitar autoritzacions mèdiques via: App FIATC, web (www.fiatc.es) i email.
- Consultar la Guia mèdica (centres i professionals) a www.fiatc.es i a l’app FIATC.
- Videoconsulta mèdica a partir de l’app MEDIFIATC VC, que permet a l’assegurat comunicar-se
amb un metge per videoconferència i compartir arxius (resultats, proves…) per fer una consulta. Tot
això a través de mòbil, tauleta o ordinador, de manera segura i amb total privacitat.
- Targeta d’assegurat en el mòbil a través de l’App FIATC. Facilita l’accés als serveis mèdics,
permet al titular accedir a les targetes dels seus fills menors d’edat…
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Garanties de l’assegurança de salut MEDIFIATC
Les cobertures que s'indiquen a continuació es garanteixen íntegrament en les modalitats més completes
de MEDIFIATC. Per a conèixer amb més detalli les cobertures que inclou cadascuna de les modalitats s'ha de
consultar el document Condicions Especials.

Medicina primària
Medicina familiar i comunitària. Pediatria. Servei d’infermeria.

Atenció urgent
Assistència permanent d’urgència. Servei d'ambulància. Servei d'urgència a domicili. Assistència permanent
d'urgència mèdica a l'estranger (fins a un límit de 12.000 €).

Especialitats mèdiques quirúrgiques
Al·lèrgia. Anàlisis clíniques. Anatomia patològica. Anestesiologia i reanimació. Angiologia i cirurgia vascular. Aparell
digestiu. Cardiologia. Cirurgia cardiovascular. Cirurgia general i de l'aparell digestiu. Cirurgia maxil·lofacial. Cirurgia
pediàtrica. Cirurgia plàstica i reparadora. Cirurgia toràcica. Dermatologia medicoquirúrgica i venereologia.
Endocrinologia i nutrició. Geriatria. Hematologia i hemoteràpia. Medicina de l'educació física i l'esport. Medicina
interna. Medicina nuclear. Nefrologia. Neonatologia. Pneumologia. Neurocirurgia. Neurofisiologia clínica.
Neurologia. Obstetrícia i ginecologia. Odontoestomatologia.
Oftalmologia. Oncologia. Otorrinolaringologia. Psiquiatria. Radiodiagnòstic. Rehabilitació. Reumatologia.
Traumatologia i cirurgia ortopèdica Urologia

Mitjans bàsics de diagnòstic
- Radiologia simple. Servei de laboratori bàsic: anàlisis clíniques, anatomopatològiques, biològiques i hormonals.

Tècniques especials de diagnòstic
- Radiodiagnòstic: angiografies, arteriografies digitals, densitometries òssies i radiologia no intervencionista. Test
DAO. Determinació dèficit de DAO (test diamino oxidasa) per al diagnòstic de processos de migranya.
Mamografies.
- Ecografies.
- Tomografia axial computeritzada (TAC o ESCÀNER). Ressonància magnètica nuclear (RMN). Endoscòpies (i
càpsula endoscòpica). Fibrobroncoscòpies. Medicina nuclear: isòtops radioactius i gammagrafies. Tomografia per
PET-TAC. Tomografia per múltiples detectors (DMD). Exclusivament per a patologies del sistema coronari.
- Diagnòstic cardíac: proves d'esforç, ecocardiograma, Holter i Doppler. Neurofisiologia clínica:
electroencefalograma, electromiograma i potencials evocats. Poligrafia respiratòria. Radiologia intervencionista
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vascular i visceral. Tomografia de coherència òptica. Otoemissions acústiques espontànies (OAE), en nadons.
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- PET-TAC, exclusivament per al seguiment de processos cancerígens en neoplàsies. PET-Colina per a neoplàsies
prostàtiques. Servei de laboratori genètic oncològic per a processos cancerígens.
- Fibroscan i Datscan.

Tractaments
- RADIOTERÀPIA: Cobaltoteràpia ambulatòria. Accelerador lineal de partícules ambulatori en centres concertats.
Braquiteràpia.
- QUIMIOTERÀPIA.
- REHABILITADORS: Fisioteràpia i rehabilitació (Ones de xoc). Rehabilitació cardíaca. Rehabilitació del sòl pelvià
per a incontinència urinària. Tractament del dolor. Logopèdia i foniatria (després d’intervencions majors de laringe
i accident vascular cerebral). Ventiloteràpia i aerosols. Oxigenoteràpia (a domicili i en centre assistencial).
- ALTRES TRACTAMENTS: Litotrícia i litiasi renal. Transfusions de sang o plasma. Hemodiàlisi per a insuficiències
renals agudes. Pleòptica i ortòptica en menors de 10 anys. Laserteràpia oftàlmica. Administració de ferro
endovenós. Injecció intravítria en la degeneració macular. Làser excímer per a miopies superiors a 4 diòptries i
per hipermetropia/astigmatisme superiors a 2 diòptries. Neuronavegador per a processos tumorals cerebrals o
vasculars cerebrals.

Seguiment de l'embaràs i el part
El part no està inclós en la modalitat MEDIFIATC START.
- Vigilància de l’embaràs. Ecografia morfològica analítica de control necessària. Anestèsia epidural per a parts. Triple
screening, EBA screening. Hospitalització per maternitat.
Cursets de preparació al part. Llevadora. Prova en embarassos de risc (nomé una de les següents): amniocentesi i
estudi del cariotip fetal, biòpsia corial, analítica del test prenatal no invasiu bàsic.

Medicina preventiva
- Revisions: ginecològica, urològica, cardíaca i pediàtrica. Revisió mèdica d'adults anual. Programa de prevenció
general. Revisió mèdica per a l'obtenció o la renovació del carnet de conduir. Programa de control del nadó.
- Prevenció del càncer prostàtic. Prevenció del risc coronari. Programa de vacunació infantil (les vacunes van a
càrrec de l'assegurat).
- Planificació familiar: implantació de DIU, vasectomia i lligadura de trompes, proves diagnòstiques de l’esterilitat.
Reproducció assistida (segons s’especifica en el document Condicions Especials del producte).
- Neteja de boca anual.

Hospitalització
Les cobertures d’hospitalització no estan incloses en la modalitat MEDIFIATC START.
- Hospitalització quirúrgica, mèdica i pediàtrica.
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- Hospitalització en unitats de cures intensives (UCI).
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- Hospitalització ambulatòria / Hospital de dia.
- Hospitalització psiquiàtrica (fins a 90 dies).

Cobertura dental
- Serveis inclosos: primeres visites, visita de revisió, radiografies odontològiques (només en clíniques radiològiques).
- Extraccions (exclosos cordals o peces incloses) que no requereixin cirurgia maxil·lofacial. Treure punts. Estudi
implantològic.
- Els altres serveis odontològics amb franquícia a càrrec de l'assegurat s’especifiquen al document Condicions
especials.

Altres serveis
- Podòleg en consultori (6 sessions any).
- Segona opinió mèdica.
- Servei telefònic d’orientació mèdica i assessorament psicològic i nutricional.
- Pròtesis: traumatològiques, material d’interposició intervertebral, cardiovasculars: vàlvules cardíaques,
marcapassos i pròtesis de bypass vascular, mamàries (després de mastectomia per neoplàsia). (Límit màxim de
12.000 € per assegurat i/o procés).
- Trasplantament de còrnia.
- Psicologia Clínica amb un màxim de quatre consultes mensuals i un total de 25 sessions any.
- Tractament de les varius amb làser.
- Logopèdia per qualsevol causa en menors de 12 anys (20 sessions per procés).

Guia Mèdica
Per consultar en línia la Guia mèdica té a la seva disposició l’app FIATC i el següent enllaç de la pàgina web:
www.fiatc.cat/guiamedica
Pot fer una cerca pel nom del professional o pel centre mèdic on presta els seus serveis. En alguns casos és possible
que no aparegui el nom del metge que busca però sí el del centre.

Períodes de carència
Són períodes inicials en els quals encara no es pot gaudir d’algunes cobertures.
Si prové d’una altra companyia, s’eliminaran alguns períodes de carència sempre que la pòlissa tingui almenys 12
mesos d’antiguitat en aquesta altra companyia i no hagin transcorregut més de 30 dies des de la data de la baixa.
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En les modalitats de reemborsament de despeses (Selec i Multi), només s'eliminaran els períodes de carència per als
actes mèdics realitzats a través de la Guia Mèdica de FIATC.
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SÍ que prové d’una altra
companyia asseguradora

Períodes de carència

NO prové d’una altra
companyia asseguradora

Mitjans de diagnòstic complexos

No té carència

3 o 6 mesos

Proves diagnòstiques, tractaments especials
i hospitalització

No té carència

6 mesos

8 mesos

8 mesos

Embaràs i proves de seguiment

No té carència

6 mesos

Lligadura de trompes, vasectomia, proves
diagnòstiques de l'esterilitat

No té carència

6 mesos

6 mesos

6 mesos

Prevenció del càncer prostàtic, prevenció
del risc coronari i programa de prevenció
general (majors de 45 anys)

No té carència

6 mesos

Revisió cardíaca (majors de 50 anys) i
revisió mèdica d’adults

No té carència

3 mesos

Psicologia

No té carència

6 mesos

24 mesos

24 mesos

Part

Pròtesis garantides

Reproducció assistida

Descomptes
- Per nombre d'assegurats inclosos a la pòlissa.
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- Per forma de pagament.
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Modalitats de l’assegurança de salut MEDIFIATC
Els diversos tipus d’assegurança que hi ha al mercat es diferencien per les seves cobertures i
característiques.

Completa/bàsica
Les assegurances de salut completes garanteixen l’assistència hospitalària i extrahospitalària i cobreixen visites,
proves, tractaments, intervencions quirúrgiques i hospitalització. Les assegurances de salut bàsiques només
cobreixen l’assistència extrahospitalària: visites, proves i tractaments.

Quadre mèdic / reemborsament de despeses
Les de quadre mèdic ofereixen una àmplia xarxa de professionals i clíniques de fàcil accessibilitat. Les de
reemborsament de despeses permeten acudir lliurement a qualsevol metge o clínica tant si està integrada al
quadre mèdic com si no. Inicialment l’assegurat es fa càrrec de les despeses dels serveis rebuts i l’asseguradora
després els hi reemborsarà segons els límits establerts.

Amb copagament / sense copagament
Les assegurances sense copagament permeten fer ús de tots els serveis mèdics sense pagaments addicionals a
la quota, mentre que en les assegurances amb copagament s’ha d’abonar un import establert cada vegada que
es sol·licita una prestació: visita mèdica, radiografia, anàlisis de sang, etc.
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La gamma d’assegurances de salut de FIATC ofereix les següents modalitats:
MEDIFIATC

MEDIFIATC P5 y P15

Completa i sense copagament.
Accés a totes les especialitats amb una
guia mèdica que inclou els millors
professionals i centres de tot tipus de
visites, proves, tractaments,
intervencions i hospitalització.

Assegurança completa amb copagament.
Amb totes les garanties MEDIFIATC. Dos
nivells de copagament que permeten adaptar
l'assegurança als interessos del client.

MEDIFIATC DIAGONAL

MEDIFIATC START

Assegurança completa.
Inclou totes les cobertures de MEDIFIATC
amb accés a les mateixes a través de la
Clinica Diagonal sense copagament, o a
través de la Guia Mèdica FIATC amb
copagament.

Assegurança bàsica.
Amb accés a les cobertures de MEDIFIATC,
excepte aquelles que requereixen serveis
hospitalaris. Los 3 primeros actos
mèdics realitzats a l’any per assegurat no
tenen cost addicional. Els seguents tenen
un copagament reduït en funció de la
mena d’acte mèdic.
.
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MEDIFIATC MULTI

MEDIFIATC SELEC

Llibertat total amb reemborsament de
despeses.
Amb les garanties de MEDIFIATC per a
tots els centres i professionals de la guia
mèdica, i els altres amb la modalitat de
reemborsament de despeses amb dos
nivells diferents.

Per a famílies amb nens.
Amb llibertat total per triar
professionals fora de la guia mèdica en
ginecologia i pediatria amb modalitat
de reemborsament de despeses.

Totes les modalitats anteriors inclouen la cobertura DENTAL que dona accés gratuït a serveis de salut dental
com higiene, extraccions i radiografies, entre d’altres, i importants descomptes en molts altres en els millors
centres odontològics concertats. També es pot contractar de manera independent.

Característiques de cada modalitat
Visites, proves
i tractaments

Hospitalització

Acceso
directo
Guía
Médica
FIATC

Medifiatc

Si

Si

Si

Medifiatc
P5 y P15

Si

Si

Medifiatc
Start

Si

No

Liure elecció
de profesionals
i centres amb
reemborsament
de despeses

Cobertura
dental

Copagament

No

Si

No

Si

No

Si

Baix i mitjà

Si

No

Si

Reduït

Si

No

Si

No

Medifiatc
Selec

Si

Si

Si

Si *
- Medicina General
- Pediatria
- Ginecologia i
Obstetrícia
- Osteopatia
- Quiropràxia
- Homeopatia
- Acupuntura

Medifiatc
Multi

Si

Si

Si

Si *
- Totes les
especialitats

Medifiatc
Diagonal
(centres propis)

Si

Si

Si

No

Si

No

Medifiatc
Diagonal
(resto Guía
Mèdica)

Si

Si

Si

No

Si

Baix i mitjà
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*El reemborsament de despeses està subjecte a uns límits econòmics i franquícies a càrrec de l'assegurat.
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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. Les primes o quotes satisfetes tenen la consideració
de despesa deduïble al 100 % a l’impost sobre societats.

Altres avantatges
Centres mèdics propis i clínica pròpia (Clínica Diagonal).
Realitzar gestions en línia: sol·licitar autoritzacions mèdiques, consultar la guia mèdica i pagar rebuts a través
del web o de l’aplicació de mòbil.

Serveis per al benestar: FIATC Life
De manera exclusiva, una àmplia oferta de serveis de benestar (proves, tractaments, intervencions i
teràpies en medicina i cirurgia estètica, psicologia, reproducció assistida ...) amb centres i professionals de
qualitat contrastada i grans avantatges de preu a través de la plataforma: https://fiatclife.fiatc.es.

Procediment de contractació
Si vol contractar la seva assegurança MEDIFIATC, només ha de seguir els passos següents:

1. Facilitar la informació següent:
▪ Data d’inici de la pòlissa (sempre el primer dia de mes)

▪ Dades del titular
- NIF/NIE
- Nom i cognoms
- Data de naixement
- Sexe
- Estat civil
- Domicili
- Número de telèfon i adreça electrònica

2. Enviar còpia del DNI o NIE del titular.
3. Si té una assegurança de salut (o la tenia fins fa menys de 30 dies) amb una antiguitat igual o superior a 12 mesos
en una altra companyia, ha d’enviar una còpia del darrer rebut i de les targetes sanitàries.

4. Emplenar per a cadascun dels assegurats un qüestionari de salut que rebrà per correu electrònic un cop s’iniciï la
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tramitació de la pòlissa.
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Tot tipus de solucions asseguradores a la seva disposició
A través del nostre web o del seu mediador d'assegurances pot calcular o sol·licitar un pressupost.

AUTOMÒBIL
MOTO
LLAR
VIDA
DECESSOS
ACCIDENTS
EMBARCACIONS D’ESBARJO
ASSISTÈNCIA EN VIATGE
ESQUÍ
ESTALVI · PENSIONS I JUBILACIÓ · INVERSIÓ
IMPAGAMENT DE LLOGUERS
COMUNITATS
COMERÇOS
RESPONSABILITAT CIVIL
EMPRESES I INDUSTRIALS
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AUTÒNOMS I PROFESSIONALS
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