
 

Assistència Sanitària es consolida any rere any, des de fa cinquanta-set, com 
l'asseguradora mèdica del sector que amb més garanties ofereix una atenció de qualitat als 
assegurats. I no ho diem nosaltres. Són els metges que treballen per a les entitats 
d'assegurances els qui ho han expressat a l'enquesta anual publicada pel Col·legi de Metges 
de Barcelona, auditada per experts de la Universitat de Barcelona. A més, a Assistència 
Sanitària posem en valor, anualment, el treball dels nostres metges, actualitzant i 
incrementant els seus honoraris professionals, en un clar contrast amb la política de relació 
amb els metges de la majoria d'asseguradores del sector. 

Entre altres continguts rellevants que reflecteixen aspectes propis de l'entitat, es mostra el 
compromís ferm d'Assistència Sanitària amb la lluita contra el càncer, s'explica una manera 
de treballar que prima comissions d'especialitat i excel·lència, es fa un repàs de la 
importància d'eines basades en les noves tecnologies per apropar la millor atenció als 
assegurats i es dóna compte de l'activitat de projectes innovadors d'èxit, com ara el PAPPA i 
Gràvida. 

Alhora, hem volgut destacar la importància cabdal de l'economia en la nostra manera 
d'entendre el món, com una experiència col·lectiva de participació on s'imposa l'afany de 
servei -no de lucre- i on la cogestió entre metge i usuari és la base del sistema. 

En definitiva, gràcies a la confiança d'assegurats i professionals, Assistència Sanitària manté 
l'aposta per una sanitat privada de nivell perquè, com a metges, per damunt de tot, per a 
nosaltres la salut de l'assegurat és el nostre ofici. 

Per posar la sanitat privada a l'abast de moltes persones ASCSA I AIQS han subscrit un 
protocol en favor dels associats d’AIQS i dels familiars directes d’aquests per que puguin 
subscriure una assegurança de salut a preus preferents. 

Serveis Complets 
Fa més de 57 anys que les famílies s'interessen per aquesta assegurança amb la cobertura 
de serveis i el quadre mèdic més ampli de Barcelona. Qualitat i experiència, tot en el mateix 
producte. 

CARACTERÍSTIQUES DELS NOSTRES SERVEIS       

• Lliure elecció de metge d'entre una llista de més de 4.500 a Barcelona. 

• Absència de llistes d'espera. 

• Accés directe al especialista 

• Autoritzacions ON LINE 

• Serveis a Internet. 

• 20 oficines comarcals i més de 1.000 punts de venda de talons a la seva disposició. 

• Especialistes en salut amb més de 57 anys d'experiència. 

COBERTURES      

• Medicina general i Pediatria 
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• Totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques 

• Tècniques especials de diagnòstic i terapèutiques 

• Servei d’Urgències Domiciliaries 

• Hospitalització Quirúrgica 

• Hospitalització mèdica 

• Hospitalització Psiquiàtrica 

• Atenció al embaràs 

• Hospitalització per part 

• Hospitalització neonatològica 

• Recuperació del sol Pelvià 

• Servei d’Oncologia – Diagnosi i tractaments Oncològics. 

• Servei Domiciliar de cures pal·liatives 

• Medecina Preventiva. 

• Ambulància 

• Planificació familiar 

• Podòleg 

• Servei de fisioteràpia 

• Assistència sanitària en cas d’accident d’automòbil, laboral o professional  

• Atenció a Espanya a través del quadre concertat i a la resta del món en cas d'urgència fins 
a 12.000,- € 

• Clínica del viatger 

• PAPPA. Programa d’atenció al Pacient Pluripatològic d’Assistència 

PRIMES      

Les primes per persona i mes per a l’any 2017 seràn les següents. 

De   0 a 24 anys = 58,83 € 

De 24 a 44 anys = 60,60 € 

De 45 a 49 anys = 64,29 € 

De 50 a 54 anys = 88,92 € 

El límit d’edat en la contractació de l’assegurança es de 54 anys. 

PARTICIPACIÓ DEL ASSEGURAT EN EL COST DEL SERVEI 

L’assegurat participa en el cost del servei i per cada acte mèdic amb un taló moderador 
electònic el valor del qual es de 1,50€. 

A cada nova contractació s’obsequiarà l’assegurat de la pòlissa amb un total de 10 talons 
moderadors. 
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