Asseguranþa de Salut
Document d'informaci¾ sobre el producte d'asseguranþa
Empresa : FIATC Mutua de Seguros y Reaseguros
Espa±a CIF : G08171407 DGSFP (M0134) Producte : Medifiatc
Aquest full d'informaci¾ Ús una breu descripci¾ de l'asseguranþa, per la qual cosa no estÓ completa. La informaci¾ precontractual i
contractual completa es facilitarÓ en altres documents com ara la solÀlicitud d'asseguranþa o les condicions generals i particulars de la
p‗lissa. Per estar completament informat, llegeixi atentament tots els documents que se li facilitin.

En quÞ consisteix aquest tipus d'asseguranþa?
FIATC posa a disposici¾ de l'Assegurat una sÞrie de professionals sanitaris, dels quals l'Assegurat podrÓ solÀlicitar l'assistÞncia
medicoquir·rgica i hospitalÓria per a tot tipus de malalties o lesions incloses en les especialitats i modalitats cobertes.

QuÞ s'assegura?
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GARANTIES PRINCIPALS
Dins de l'oferta del quadre mÞdic concertat, l'Assegurat
podrÓ accedir a la seg³ent atenci¾ sanitÓria.
ExtrahospitalÓries:
AssistÞncia primÓria: medicina general, pediatria,
puericultura, infermeria i urgÞncies domiciliÓries i
ambulat‗ries.
AssistÞncia especialitzada ambulat‗ria: consulta de
metges especialistes (inclosa obstetrÝcia i ginecologia).
procediments de diagn‗stic i terapÞutics, contrastos
radiol‗gics i cirurgia).
Mitjans de diagn‗stic.
Tractaments terapÞutics
HospitalÓries:
Hospitalitzaci¾ quir·rgica: per a cirurgia (inclosa
l'endosc‗pia i el lÓser).
Hospitalitzaci¾ no quir·rgica per al diagn‗stic i/o
tractaments sense cirurgia.
Hospitalitzaci¾ obstÞtrica: assistÞncia al part o cesÓria
per especialista i llevadora.
Altres serveis:
Segon diagn‗stic internacional: per a dolÞncies
rellevants, gestionat per l'Asseguradora, sense
reemborsament.
AssistÞncia urgent en viatge a l'estranger: despeses
mÞdiques i repatriaci¾ de difunts.
Programes especials, control i prevenci¾.
Garantia bucodental: nomÚs en serveis concertats, amb
determinats actes que s¾n a cÓrrec de l'Assegurat.

QuÞ no s'assegura?
Es destaquen els principals sup‗sits no assegurats:
Malalties i accidents previs a la contractaci¾ de
l'asseguranþa.
Intervencions i/o tractaments per raons estÞtiques i
cosmÞtiques i material ortopÞdic.
Els tractaments farmacol‗gics.
Cirurgia refractiva, de la presbÝcia, ulleres, lents de
contacte i aparells auditius.
Cirurgies i proves de carÓcter preventiu, revisions i estudis
genÞtics.
Trasllats (llevat urgÞncies autoritzades).
L'assistÞncia sanitÓria i les despeses mÞdiques derivades
d'intent de su´cidi o autolesi¾, aixÝ com la prÓctica o la
participaci¾ en qualsevol esport o activitat de risc.
Els serveis hotelers i socials, aixÝ com el llit de
l'acompanyant en ingressos del pacient en unitats especials.
Els processos psiquiÓtrics cr‗nics, tests psicol‗gics,
psicoanÓlisi, hipnosi, sofrologia i narcolÞpsia, rehabilitaci¾
psicosocial o neuropsicol‗gica.
La interrupci¾ voluntÓria de l'embarÓs.
Els tractaments de rehabilitaci¾ per al dany cerebral
adquirit i per al dany medulÀlar en serveis de lliure elecci¾.

Hi ha restriccions pel que fa a la
cobertura?
Per tenir cobertura en relaci¾ amb determinades prestacions,
caldrÓ que hagin transcorregut els perÝodes de temps seg³ents
des de la data de contractaci¾ de l'asseguranþa:
! 3 mesos TAC, RessonÓncia MagnÞtica, polisomnografÝa,
medicina nuclear i is‗tops radioactius, diagn‗stic
cardiol‗gic, neurofisiologia clÝnica, tomografÝa de
coherencia ‗ptica.
! 6 mesos per a intervencions quir·rgiques en rÞgim
ambulant o d'internament, hospitalitzaci¾ de qualsevol
tipus, PET, radiologia vascular i intervencionista,
hemodinÓmica, diÓlisi, litotrÝcia, oncologia mÞdica o
radioterÓpica,
rehabilitaci¾ i rehabilitaci¾ cardiaca,
consulta i tractaments d'osteopatia, tractaments de
psicoterÓpia breu o focal, seguiment de l'embarÓs,
cariotips, genotips, amniocentesi, preparaci¾ al part. AccÚs
a la xarxa hospitalÓria dels E.E.U.U.
! 8 mesos asistencia al part o cesÓria.
! 24 mesos per a estudi d'esterilitat i els tractaments
mitjanþant tÞcniques de reproducci¾ assistida, aixÝ com
l'adopci¾ nacional i internacional.

On tinc cobertura?
Territori nacional espanyol i, en cas d'urgÞncia, a tot el m¾n a travÚs de la Garantia d'assistÞncia a l'estranger.

Quines s¾n les meves obligacions?
- Pagar el preu amb les condicions estipulades al contracte.
- Declarar a FIATC, abans de la formalitzaci¾ del contracte, totes les circumstÓncies conegudes que puguin influir en la
valoraci¾ del risc.

- Mantenir informat l'Assegurador sobre la naturalesa i les circumstÓncies del risc, i sobre qualsevol fet que pugui agreujar-lo
o modificar-lo.

- Comunicar a l'Assegurador l'esdeveniment del sinistre en el termini mÓxim indicat a les Condicions generals i utilitzar els
mitjans al meu abast per reduir-ne les conseq³Þncies.

Quan i com he d'efectuar els pagaments?
El Contractant de l'asseguranþa estÓ obligat al pagament del preu en el moment de la formalitzaci¾ del contracte. El Contractant
ha de fer efectius els pagaments successius en les corresponents dates de finalitzaci¾. El pagament es pot efectuar per
domiciliaci¾ bancÓria, targeta de crÞdit mitjanþant l'opci¾ de pagament de rebuts en lÝnia de la nostra pÓgina www.fiatc.es, o a
travÚs del seu mediador.

Quan comenþa i finalitza la cobertura?
La durada de la cobertura de l'asseguranþa serÓ la que s'indica a les Condicions particulars.

Com puc rescindir el contracte?
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En les assegurances anuals, el Contractant es pot oposar a la pr‗rroga del contracte mitjanþant una notificaci¾ escrita, en
suport paper o per correu electr‗nic, dirigida a atencionalcliente@fiatc.es, amb un termini d'almenys un mes d'anticipaci¾ a la
finalitzaci¾ del perÝode de l'asseguranþa en curs.

