Què és?
És una assegurança de salut que t'ofereix llibertat
d'elecció tant dins del quadre mèdic com fora i et
permet accedir a àmplies cobertures i serveis amb
les combinacions que s'adaptin més bé a les teves
necessitats.

Quadre mèdic
o reemborsament
de despeses.
Tu tries.

—

A qui s'adreça?

Cosalud
reemborsament

A persones que volen:

•
•
•

Gaudir de la millor atenció mèdica.
Disposar de total llibertat per triar el professional
sanitari que prefereixin.
Tenir l'assegurança de salut més completa.

Com ho puc contractar?
Pots començar a gaudir de tots els avantatges que t’ofereix
Cosalud reemborsament en contractar l’assegurança
mitjançant el teu agent o consultor, o a qualsevol oficina
d’Assegurances Catalana Occident.

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.

Una assegurança amb
àmplies cobertures:
• Atenció immediata, sense llistes d'espera.
• Reemborsament de despeses amb llibertat
absoluta per triar metges o hospitals arreu
del món.
• Quadre mèdic amb més de 20.000
professionals i centres hospitalaris
de primer ordre.
• Atenció preferent a les famílies, que
es podran beneficiar de condicions
econòmiques especials.
• Reemborsament de despeses
farmacèutiques.
• Accés a un conjunt de tractaments
d'estètica i cura personal a preus
franquiciats.

Quadre mèdic
Accedeix 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:
•
•
•
•
•
•
•
•

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

La gamma més completa i flexible:

Serveis exclusius

Reemborsament del 90% de les despeses d'hospitalització
Per malaltia, accident o part, sia natural, sia cesària
(intervencions quirúrgiques, despeses d'ingrés, UCI, UVI
o trasllats en ambulància).

A més dels serveis anteriors, Cosalud
reemborsament te n’ofereix molts més:

Reemborsament del 80% de les despeses
d'assistència mèdica
En visites mèdiques i d’especialistes fora del quadre mèdic,
fins als límits establerts a la pòlissa.
Indemnització diària per hospitalització
Fins i tot en els casos atesos per la sanitat pública i que no
et comportin cap despesa, rebràs una indemnització per cada
dia d'hospitalització.
Medicina preventiva
Revisions mèdiques i anàlisis que es fan per voluntat pròpia,
és a dir, sense prescripció facultativa prèvia.
Medicina alternativa
Disponibilitat d’accés a tècniques com ara l’homeopatia,
l’acupuntura, el quiromassatge o la quiropràctica i l’osteopatia.
Avançament de despeses en cas d'intervencions
quirúrgiques
Possibilitat de disposar del 80% del pressupost d'una
intervenció quirúrgica programada.
Reemborsament de despeses farmacèutiques
Disponibilitat de medicaments genèrics receptats pels
professionals sanitaris del nostre quadre mèdic.
Cosalud cura personal
Accedeix a tractaments d'estètica i de cura personal
a preus franquiciats.

Orientació mèdica telefònica
Atenció i assessorament mèdic immediat (les 24 hores del
dia) en cas de dubte.
Salut dental
Quadre mèdic amb més de 2.000 dentistes, serveis gratuïts,
preus reduïts i opció de finançament per a diversos
tractaments.
Segona opinió mèdica
Possibilitat, en cas de malalties greus o d’intervencions
quirúrgiques, de disposar d’un segon diagnòstic.
Gestió integral d'operacions quirúrgiques
Abans de decidir-te per un cirurgià, el nostre quadre mèdic
t’aconsellarà i valorarà quin és el millor professional
sanitari per operar-te, a més d’ajudar-te tant en les gestions
necessàries com en el pagament directe a cirurgians,
clíniques o hospitals.
Atenció al client
Un equip qualificat atendrà i resoldrà tots els dubtes que
tinguis sobre les pòlisses i agilitarà les gestions diverses.

