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Assistència Sanitària:         INTERNATIONAL CLASS 
 
 
Amb la pòlissa International Class gaudirà, fora del territori nacional, d’assistència mèdica, 
quirúrgica i hospitalària en regim de reemborsament de despeses mediques. En aquest cas, 
Assistència Sanitària li tornarà fins el 80% de les despeses generades, sempre i quan no 
superin els 150.000 € per any, per un mateix procés, ni els límits parcials màxims establerts. Al 
territori nacional té un quadre mèdic amb una llista de més de 5.000 especialistes metges a 
Barcelona. 
 
 
Tot seguit es relacionen els amplis límits establerts per acte mèdic: 
 

 ASSISTÈNCIA MÈDICA (LÍMIT PER ACTE): 

 Pediatria 150,00€ 

 Medicina General 90,00€ 

 Diplomats d’infermeria 54,00€ 

 Urgències domiciliàries 120,00€ 

 Especialistes 150,00€ 

 Tèc. Esp. Diag (límit anual) 9.000,00€ 

 

 ASSISTÈNCIA HOSPITALÀRIA:  

 Urgència hospitalària 300,00€ 

 Hospital de dia (límit diari) 240,00€ 

 Ingrés ambulatori 450,00€ 

 Hosp. Quirúrgica (límit diari) 450,00€ 

 Hosp. Mèdica (límit diari) 360,00€ 

 Hosp. Psiquiàtrica (límit diari) 210,00€ 

 Acompanyant (límit anual) 2.400,00€ 
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 EMBARASSOS I PARTS: 

 Límits honoraris per visita 120,00€ 

 Assistència al part 900,00€ 

 Anestesia 360,00€ 

 Hosp. Obstètrica (límit diari) 390,00€ 

 Llevadora 300,00€ 

 Embaràs i part (límit anual) 4.600,00€ 

 

 ESTADES EN UNITATS ESPECIALS: 

 Estada diària Neonatologia 360,00€ 

 UVI (límit diari) 720,00€ 

 

 HONORARIS INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES: 

 Des de 180,00€ fins a 10.800,00€ 

 

 HONORARIS ANESTÈSIA: 

 Des de 150,00€ fins a 720,00€ 

 Límit anual honoraris mèdics de 90.000,00€ 
 

 ALTRES LÍMITS: 
 Litotrípsia renal 1.500,00€ 

 Ortòptica i pleòptica 30,00€ 

 Hemodiàlisi 180,00€ 

 Fisio/rehabilitació (límit anual) 4.500,00€ 

 Radioteràpia (límit anual) 9.000,00€ 

 Quimioteràpia (honoraris) 1.500,00€ 

 Límit anual tractaments oncològics 15.000,00€ 
 

 CARÈNCIES 

- Tindrà accés immediat a: 

 Metge i pediatre de capçalera 
 Visita a especialistes 
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 Anàlisis i radiografies 
 Assistència sanitària derivada d’accidents 
 Atenció d’infermeria (practicant) 
 Servei d’urgències 
 Reconeixement ginecològic anual 

 
- Després d’un període de sis mesos: 

 Ambulància 
 Banc de sang i plasma 
 Hospitalització 
 Oxigenoteràpia 
 Ronyó Artificial 
 Servei de fisioteràpia 
 Tècniques especials de diagnòstic i terapèutiques 
 Tractaments Oncològics 
 Litotrípsia renal 
 Podòleg 
 Diagnòstic precoç del càncer de mama 
 Tècniques invasives de diagnòstic prenatal (amniocentesi, etc.) 

 
- I al cap de 10 mesos: 

 Assistència a parts, excepció feta dels prematurs i els distòcics d’urgència vital, 
que no tindran carències 

 
 EXCLUSIONS DE LA PÒLISSA: 

 Malalties, patologies, lesions o defectes físics ja existents o coneguts en el moment de 
subscriure la pòlissa, llevat que es declarin en el qüestionari de salut i que siguin 
expressament acceptats per Assistència Sanitària. 

 En Odontologia: Obturacions. Ortodòncies. Pròtesis. 
 La cirurgia i els tractaments estètics. 
 L’anticoncepció i els tractaments d’esterilitat i tècniques de reproducció assistida. 
 El trasplantament d’òrgans, teixits i precursors hematopoiètics. 
 Les proves de detecció precoç de malalties congènites (llevat de l’amniocentesi). 
 La medicació en tractaments oncològics en règim ambulatori o en hospital de dia i la 

medicació a pacients no hospitalitzats.  
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 Els mitjans de contrast necessaris en exploracions radiològiques a pacients no 
hospitalitzats. 

 Qualsevol tipus de pròtesis, peces anatòmiques i ortopèdiques. 
 

 PÒLISSA D’ACCIDENTS 

Assistència Sanitària, sense càrrec addicional a la prima, obsequia als assegurats entre 14 i 
64 anys amb una assegurança d’accidents.  Característiques: 

 Mort per Accident 
 Indemnització de 6.000€ 
 Disponibilitat a compte fins a 1.800€ per despeses de sepeli. 

 Invalidesa permanent 
 Capital assegurat de 6.000€ 
 L’import a abonar estarà en funció que la invalidesa sigui considerada com 

a parcial o absoluta. 
 

 UTILITZACIÓ I COST DELS SERVEIS. Primes mensuals per persona 2014: 
 

Serveis Internacionals (1) Prima mensual 

De 0 a 1 any 83,39 € 

De 2 a 18 anys 73,38 € 

De 19 a 24 anys 85,90 € 

De 25 a 44 anys 92,91 € 

De 45 a 49 més 94,91 € 

De 50 a 59 anys 99,42 € 

De 60 a 64 anys 114,69 € 

De 65 a 69 anys 117,39 € 

De 70 a 74 anys 120,89 € 

Majors de 74 anys 122,39 € 
 

D’altra banda, amb els talons electrònics podrà visitar qualsevol dels nostres facultatius 
sense autorització prèvia, excepte en els casos en què l’especialitat exigeixi la petició d’un 
metge o el servei necessiti autorització expressa. 

El preu dels talons és d’1,50 € cadascun. 

(1) Inclou la prima corresponent a l’Hospital de Barcelona. 


