
Salut Andorra
Assistència mèdica
Complement CASS Integral/Integral Activa/Activa Plus

Baixa Laboral
Complement CASS Integral/Baixa Professional  

www.vitalseguro.com

Família, 
Les teves prioritats 

són les nostres

Recorda 
que la teva 
salut és el 

més important



ACTES MÈDICS

FINS AL 100% EN SERVEIS D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
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Consultes (metge generalista i especialista) 25 %75 %

Proves diagnòstiques (anàlisis, radiodiagnòstic, etc.) 25 %75 %

Tractaments mèdics 25 %75 %

Farmàcia 25 %75 %

Ortopèdia (límit 200€ anual) 25 %75 %

Urgències 25 %75 %

Servei ambulància (conveni CASS) 25 %75 %

Consultes psiquiàtriques 25 %75 %

CASS Vital Seguro

CASS Vital Seguro

CASS Vital Seguro

Vital Seguro

CASS Vital Seguro

HOSPITALITZACIÓ

10 %90 %

10 %90 %

10 %90 %

ACTES TERAPÈUTICS

Fisioteràpia 35 %65 %

Ortofonia (límit 20 sessions/any) 35 %65 %

Ortòptica (límit 20 sessions/any)

Mèdica o quirúrgica

Pròtesis internes (fins a 750€/any)

Psiquiàtrica (límit 30 dies/any) 

35 %65 %

ACTES DENTALS

Visites, cures, extraccions i obturacions 25 %75 %

Radiologia 25 %75 %

CASS

75 %

0 %

Pròtesi (fins a 350€/any) 25 %75 %

Ortodòncia (fins a 350€/any) 25 %75 %

ÒPTICA

Muntures i lents admeses per la CASS 25% + forfait 
60 €/any 

Forfait 
60 €/any 

Lents de contacte no admeses per la CASS 

Assistència mèdica:
Complement CASS Integral

L’assegurança amb la qual es garanteix el complement  fins al 100% al pagament 
de la CASS en serveis d’assistència sanitària, que varien en funció de l’acte: 

PAGAMENT IMMEDIAT VIA REEMBORSAMENT

El complement CASS funciona mitjançant un reemborsament, on primer l’assegurat 
avança els diners de l’acte mèdic i després la CASS abona la seva part. La part de Vital 
Seguro que permet arribar al 100% del cost, també s’abona de forma immediata a 
partir de la comunicació de la CASS, mitjançant una transferència bancària.  

COBERTURA A L’ESTRANGER (FORA D’ANDORRA I ESPANYA) 
AMB GARANTIA D’ASSISTÈNCIA EN VIATGE

L’assegurança de Vital Seguro també inclou la garantia d’assistència en viatge per 
donar cobertura a l’estranger, més enllà del Principat i de l’Estat espanyol, on ja 
existeix cobertura mitjançant el conveni de la CASS. 

Despeses mèdiques, quirúrgiques, 
farmacèutiques i d’hospitalització fora 
d’Espanya i Andorra.

Despeses de prolongació d’estada en 
hotel després d’una hospitalització.

Bitllet d’anada i tornada per un familiar i 
despeses d’hotel si l’hospitalització dura 
més de 5 dies.

Transport o repatriació sanitària de 
ferits i malalts.

Repatriació de difunts i dels assegurats 
acompanyants.

Retorn anticipat de l’assegurat per la 
mort d’un familiar.
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ALTRES COBERTURES

SERVEIS

Medicina preventivaMedicina natural Psicologia clínica

Club Vital: serveis gratuïts 
i serveis bonificats

Segona Opinió mèdica Orientació telefònica
d’assistència mèdica

Planificació familiar
i preparació del part

Rehabilitació

Hospitalització mèdica (sense intervenció): Estada en habitació individual sense límit de 
dies i medicació en habitació, amb llit per l’acompanyant.

Hospitalització quirúrgica: Estada en habitació individual sense límit de dies i medicació 
en habitació, amb llit per l’acompanyant i manutenció (pensió completa) durant els 3 
primers dies.

Hospitalització per part: Estada en habitació individual sense límit de dies i medicació en 
habitació, amb llit per l’acompanyant i manutenció (pensió completa) durant els 3 primers 
dies.

Hospitalització en UVI: Totes les despeses cobertes i amb límit de 30 dies per any natural.

Hospitalització psiquiàtrica: Màxim 30 dies per any natural.

Hospitalització

Assistència mèdica:
Complement CASS Integral Activa

DOBLE COBERTURA AMB INTEGRAL ACTIVA

Complementa la CASS
 fins al 100%

Accés a la sanitat privada, 
amb quadre mèdic 

específic de Vital Seguro

Complement CASS Integral Activa

CatalunyaAndorra

+

Inclou les consultes, les proves diagnòstiques i tractaments realitzats en les 
diferents especialitats mèdiques, així com en les especialitats quirúrgiques, en 
cas d’hospitalització o intervenció.

COBERTURES A CATALUNYA:

Medicina primària

Servei d’infermeriaMedicina general 
o familiar 

Pediatria i Puericultura

Especialitats mèdiques i quirúrgiques

Proves diagnòstiques

Tractaments especials

COBERTURES A ANDORRA: 
Complement CASS Integral (veure pàgines 1 i 2)
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Assistència mèdica:
Activa Plus

COBERTURES A ANDORRA

Actes mèdics: consultes, proves diagnòstiques, tractaments mèdics, farmàcia, urgències i  
servei d’ambulància.

Hospitalització: mèdica o quirúrgica, pròtesis internes i psiquiàtrica.

Actes terapèutics: fsioteràpia, ortofonia.

COBERTURES A CATALUNYA

Medicina primària

Servei d’infermeriaMedicina general 
o familiar 

Pediatria i Puericultura

ALTRES COBERTURES

Medicina preventivaMedicina natural Psicologia clínica

Planificació familiar
i preparació del part

Rehabilitació

Hospitalització mèdica (sense intervenció)

Hospitalització quirúrgica

Hospitalització per part

Hospitalització en UVI

Hospitalització psiquiàtrica

Hospitalització

MODALITATS

Activa Plus: Assegurança completa que combina cobertura a Andorra via reemborsament 
a preus CASS i accés a sanitat privada a Catalunya.

Activa Bàsic: Modalitat pensada específicament per a residències passives, que ofereix 
cobertura mèdica a Andorra amb un límit fins a 3.000€ anuals.

Inclou les consultes, les proves diagnòstiques i tractaments realitzats en les 
diferents especialitats mèdiques, així com en les especialitats quirúrgiques, en 
cas d’hospitalització o intervenció.

Especialitats mèdiques i quirúrgiques

Proves diagnòstiques

Tractaments especials: Diàlisi, clínica del dolor, neuronavegador i 
neuroestimulador, entre d’altres.

ASSISTÈNCIA MÈDICA A ANDORRA SENSE ACCÉS A LA CASS

Reemborsament  del 100%
actes mèdics a preus CASS

Accés a la sanitat privada, 
amb quadre mèdic 

específic de Vital Seguro

CatalunyaAndorra

+

SERVEIS

Club Vital: serveis gratuïts 
i serveis bonificats

Segona Opinió mèdica

Assistència en viatge 
per l’estranger 

Orientació telefònica
d’assistència mèdica
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UNA ASSEGURANÇA ADAPTADA A LA REALITAT DE LA CASS

L’assegurança s’ha fet a mida a partir de la realitat de la CASS, de manera que 
permet garantir el salari sense pèrdua de poder adquisitiu. El complement 
CASS de Vital Seguro és realment fins al 100% del sou declarat del treballador  i  
l’àmbit de cobertura, a nivell general, coincideix amb el de la CASS.

COBERTURA A L’ESTRANGER (FORA D’ANDORRA I ESPANYA) 
AMB GARANTIA D’ASSISTÈNCIA EN VIATGE

L’assegurança de Vital Seguro també inclou la garantia d’assistència en viatge 
per donar cobertura  a l’estranger, més enllà del Principat i l’Estat espanyol, on 
ja existeix cobertura mitjançant el conveni de la CASS. 

PAGAMENT IMMEDIAT DE LA PRESTACIÓ MENSUAL 

El complement CASS Salari s’abona mensualment. A més de la prestació públi-
ca, Vital Seguro aporta la seva part fins arribar al 100% també de forma imme-
diata a partir de la comunicació de la CASS, i una vegada obtinguda tota la docu-
mentació, mitjançant una transferència bancària.  

Despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques i d’hospitalització fora d’Espanya i 
Andorra.

Despeses de prolongació d’estada en hotel després d’una hospitalització.

Bitllet d’anada i tornada per un familiar i despeses d’hotel si l’hospitalització dura més 
de 5 dies.

Transport o repatriació sanitària de ferits i malalts.

Repatriació de difunts i dels assegurats acompanyants.

Retorn anticipat de l’assegurat per la mort d’un familiar.

Baixa Laboral:
Complement CASS Integral

Tots els treballadors de la CASS poden evitar la pèrdua d’ingressos en cas d’Inca-
pacitat Temporal (IT) per accident o malaltia, amb l’assegurança Complement 
CASS Integral Salari, que complementa fins al 100% del salari, en funció de la 
situació:

En els casos de malaltia comuna o accident no laboral:

47% del salari mensual declarat (del 4t. Al 30è dia)

34% del salari mensual declarat a partir del segon mes

En casos de malaltia professional o accident laboral: 

34% del salari mensual declarat durant el primer mes 

30% del salari mensual declarat a partir del segon mes

GARANTEIX EL 100% DELS INGRESSOS

53
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Causa no laboral Causa laboral
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Segons les dades de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS), hi ha gairebé 
6.000 treballadors autònoms. La quota mensual a pagar l’any 2018 és de 453€ a 
canvi d’una base de cotització de 2.062€ (salari mitjà de tots els sectors). Per tant, el 
percentatge de cotització és del 22%, del qual el 10% correspon a la branca 
general i el 12% a la branca de jubilació. 

La CASS té establert un sistema de cobertures en cas d’Incapacitat Temporal (IT), ja 
sigui per accident o malaltia, que afecta tant als treballadors per compte aliè com als 
per compte propi. 

Primer
Mes

En cas d’accident o malaltia no laboral: 
66% del seu salari mitjà.

En cas d’accident o malaltia professional: 
70% del seu salari mitjà.

66%

70%

En cas d’accident o malaltia no laboral: 
53% del seu salari mitjà.

En cas d’accident o malaltia professional: 
66% del seu salari mitjà.

53%

66%

Mesos
Posteriors

L’assegurança Baixa Professional ha de garantir els ingressos professionals, 
de manera que ofereix una gran flexibilitat per adaptar-se a cada situació:

Contractació a partir de 16 anys i 
fins als 65 anys.

Capital contractable fins a 200 €/dia 
i fins a 100 €/dia sense franquícies.

Opció de franquícies voluntàries 
de 3, 7, 10, 15, 20 i 30 dies.

Opció capital progressiu: el subsidi 
diari es va incrementant, segons 
període.

Sense reconeixement mèdic previ 
per a la seva contractació.

Carència de 2 mesos i sense 
carència a professionals liberals.

Indemnització única de 20 dies 
per part (carència 8 mesos).

Baixa Laboral:
Baixa Professional

GARANTEIX ELS TEUS INGRESSOS AMB DUES MODALITATS

Diària:

Modalitat en què la indemnització és per dies naturals i està determinada 
per la seva baixa efectiva, de manera que en incapacitats especialment llar- 
gues, que és quan es posa en perill l’estabilitat econòmica personal i profes- 
sional de l’autònom, la cobertura està garantida, fins a 365 dies.

Baremada:

Modalitat que permet conèixer de forma anticipada la indemnització a per- 
cebre, ja que està determinada per un barem que recull el número de dies 
d’incapacitat laboral per a cada situació. 

A LA TEVA MIDA

És especialment important per als autònoms amb ingressos superiors als 
2.000 € mensuals, ja que la seva base de cotització està definida en 2.041 €.

Els càlculs estan basats a partir d’un accident o malaltia no professional, que aporta menor cobertura pública. 

1.940 €

2.940 €

3.940 €

1.600 €

2.600 €

3.600 €

65 €

100 €

130 €

55 €

90 €

120 €

3.000 €

4.000 €

5.000 €

Necessitat Complementar

1er mes Mesos Posteriors 1er mes Mesos Posteriors

Capital DiariIngressos

Mensuals

GARANTEIX ELS TEUS INGRESSOS AMB UN SUBSIDI DIARI
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EVITA LA DESPROTECCIÓ ECONÒMICA DE L ‘AUTÒNOM 



Família, 
Les teves prioritats 

són les nostres

Assistència mèdica

Baixa laboral

Decessos

Dental

Hospitalització

Accidents

Deu i Mata, 98. 08029 Barcelona
Tel.: 93 602 06 02 - Fax: 93 602 06 00
E-mail: info@vitalseguro.com

Barcelona

Gran Via, 26 baixos. 08600 Berga
Tel.: 93 821 11 62 - Fax: 93 821 68 02
E-mail: berga@vitalseguro.com

Berga

Joan Maragall, 44. 17002 Girona
Tel.: 972 20 33 31 - Fax: 972 22 46 89
E-mail: girona@vitalseguro.com

Girona

Ptge. Antònia Font Caminal, 1 
bloc C 4t. 1a AD700 Escaldes
Tel.: 810 820 - Fax: 864 575
E-mail: andorra@vitalseguro.com

Andorra

www.vitalseguro.com

Aquests són els avantatges d’estar assegurat 
amb nosaltres
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