La millor
assistència per
a la teva salut

—

Cosalud
assistència
sanitària

Servei d'atenció al client
—
902 344 000
www.catalanaoccident.cat
Aquest fullet té una funció orientativa, per la qual cosa
no es pot considerar en cap cas com a definidor de les
garanties contractades ni dels seus límits.

Què és?
A Assegurances Catalana Occident
tenim clar que la tranquil·litat
de saber que comptes amb la
millor assistència mèdica és molt
important per a tu i, per això, hem
creat Cosalud assistència sanitària,
un producte que t’ofereix àmplies
cobertures amb les combinacions
que s’adapten millor a les teves
necessitats.

Una assegurança amb
àmplies cobertures:
• Atenció immediata, sense llistes d’espera.
• Reemborsament de despeses
farmacèutiques.
• Quadre mèdic amb més de 20.000
professionals i centres hospitalaris
de primer ordre.
• Reemborsament de factures de ginecòlegs
i pediatres que no formen part del quadre
mèdic.
• Interessants descomptes en les tècniques
més avançades de cirurgia refractiva làser,
reproducció assistida i conservació de
cèl·lules mare, entre d’altres.

Quadre mèdic
Accés als millors hospitals i centres mèdics, així com a una
xarxa de més de 20.000 professionals especialitzats en la
cura de la teva salut i la dels teus en qualsevol de les àrees
mèdic-quirúrgiques següents:

•
•
•
•
•
•
•
•

Assistència obstètrica i al nonat
Assistència sanitària d’urgència
Especialitats mèdiques
Hospitalització
Medicina preventiva
Medicina primària
Mitjans de diagnòstic
Tractaments especials

A més, posem a la teva disposició els
següents serveis:
Orientació mèdica telefònica
Un equip mèdic de primer ordre t’atendrà les 24 hores del
dia, cada dia de l’any. També ho podràs realitzar a través
d’una videotrucada mèdica amb l’aplicació d’Assegurances
Catalana Occident, disponible per als sistemes iOS i Android.
Salut dental
Un quadre mèdic format per més de 2.000 dentistes posa a
la teva disposició serveis dentals diversos, alguns sense cost
i altres a preus molt competitius. També et podràs beneficiar
d’un programa de finançament per a diversos tractaments.
Cosalud cura personal
Accés a tractaments d’estètica i de cura personal a preus
franquiciats.

• Accés a pròtesis internes sense cap cost.
Segona opinió mèdica
Possibilitat, en cas de malalties greus o d’intervencions
quirúrgiques, de disposar d’un segon diagnòstic i d’obtenir
assessorament per part de centres assistencials de gran
prestigi nacional i internacional.

