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Catalunya disposa d’un sistema de doble cobertura en assistència sanitària. Per 
un costat, existeix una sanitat pública reconeguda internacionalment com una 
de les més competents i avançades. I per un altre costat, un conjunt de centres i 
professionals mèdics amb exercici privat, on la manera d’accedir-hi és 
mitjançant una assegurança privada.

L’assegurança d’assistència sanitària privada complementa a la sanitat pública i 
permet donar resposta a un dels inconvenients  inevitables: les llistes d’espera. 

Font: CatSalut i Ministerio Sanidad. Dades desembre 2018.

Intervencions Quirúrgiques
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Pacients en llista d’espera 154.686

EXEMPLES TEMPS MITJÀ D’ESPERA INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES:

Pròtesi de genoll 107 dies

Varius 146 dies

Hèrnies umbilical i altres 155 dies

Tiroides 151 dies

Accés ràpid i immediat a la 
sanitat privada

Davant d’aquesta situació, l’assegurança d’assistència sanitària garanteix 
l’accés immediat i ràpid a especialistes, proves de diagnòstic i intervencions 
quirúrgiques de la sanitat privada.

Consultes externes a especialistes (1ª visita)

Pacients en llista d’espera 282.042

TEMPS MITJÀ D’ESPERA ESPECIALISTA:

Dermatologia 69 dies

Ginecologia 119 dies

Oftalmologia 75 dies

Urologia 114 dies

Traumatologia 79 dies

Proves diagnòstiques

Pacients en llista d’espera 116.925

TEMPS MITJÀ D’ESPERA PROVES DIAGNÒSTIQUES:

Ecografia ginecològica 65 dies

Colonoscòpia 86 dies

Mamografia 55 dies



Tarifa sostenible en el temps
que permet un estalvi global del 20%

La tarifa de Vital està dissenyada perquè sigui sostenible 
en el temps per l’assegurat, de manera que no hi ha forts 
increments a partir de 60 anys d’edat, quan és més 
necessària que mai.
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Per què Vital Seguro?
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Compromís per a tota la vida
sense recàrrecs individualitzats

Garantim per escrit que mai et deixarem desprotegit, a 
l’igual que no establim cap tipus de recàrrec per un ús 
superior a la mitjana.

Ofici assegurador amb
tracte directe i personalitzat

Vital Seguro acumula 75 anys d’experiència, com a 
companyia d’assegurances en assistència sanitària, subsidi 

per malaltia i decessos. Garantim la màxima proximitat i 
personalització perquè sempre serà atès per personal propi.

Cobertures d’accidents
sense exclusions

La pòlissa de Vital Seguro inclou la cobertura mèdica en 
cas d’accidents de trànsit, laborals o esportius, sense 

aplicar exclusions.

La pòlissa de Vital també inclou cobertures 
específiques diferenciadores respecte al mercat:

Homeopatia  en quadre mèdic

Pensió completa per l’acompanyant els 3 primers dies 
en cas d’intervenció quirúrgica o part

Test bàsic prenatal no invasiu en embarassos de risc

Làser verd, Holmi i Tuli per al tractament de pròstata



Neumologia

Oftalmologia

Oncologia

Otorinolaringologia

Pneumologia

 Podologia

Proctologia

Psiquiatria

Rehabilitació i 
fisioteràpia

Reumatologia

06

ESPECIALITATS MÈDIQUES I QUIRÚRGIQUES

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 següents:

Angiologia

Anestesiologia

Al•lergologia 

Aparell digestiu

Cardiologia

Dermatologia

Endocrinologia i nutrició

Estomatologia

Geriatria

Ginecologia

Hematologia

Medicina Interna

Nefrologia

Traumatologia

Urologia

Cirurgia cardiovascular

Cirurgia aparell digestiu 

Cirurgia general

Cirurgia maxil·lofacial

Cirurgia toràcica

Cirurgia plàstica i 
reparadora

L’assistència sanitària amb 
una completa cobertura 
L’Assistència Sanitària de Vital Seguro ofereix una completa cobertura, que 
inclou tots els nivells d’atenció sanitària mitjançant un quadre mèdic seleccionat 
amb criteris de professionalitat, qualitat i servei al pacient.
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URGÈNCIES

Urgències domiciliàries

MEDICINA PRIMÀRIA

Accés al servei d’assistència primària mitjançant:

Medicina general 
o familiar

Pediatria i Puericultura Servei d’infermeria 

Urgències ambulatòries Servei ambulància 

Neurologia

Obstetrícia

Neurocirurgia
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PROVES DIAGNÒSTIC

Anàlisis clíniques i 
biològiques

Anatomia patològica 

Densiometria òssia

Radiodiagnòstic: 
radiologia, ecografies, 
mamografia

Arteriografia digital

Ressonància Nuclear 
Magnètica (RNM)

Tomografia axial 
 computeritzada (TAC)

Diagnòstic cardiològic: 
electrocardiograma, 
ecocardiografia,proves 
d’esforç, etc.

Neurofisiologia : 
electroencefalograma, 
electromiograma, etc.

Endoscòpies digestives 
diagnòstiques i/o 
terapèutiques

TAC DMD coronari: 
coronariografia i 
colonoscòpia 

Tomografia per emissió 

Medicina nuclear: 
gammagrafia

de Positrons (PET) per la 
detecció de neoplàsies 
de pulmó, cap i coll, 
mama, esòfag, aparell 
digestiu

Polisomnografia (unitat 
del son) en processos 
patològics

GDX, diagnòstic i 
seguiment del 
glaucoma

Amniocentesi en 
embarassos de risc

Test bàsic prenatal no 
invasiu en embarassos 
de risc

Ecografia obstètrica    
3D i 4D

Cobertures hospitalització 
HOSPITALITZACIÓ

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 60 dies per any natural.

Hospitalització  psiquiàtrica: Màxim 30 dies per any natural.

TRACTAMENTS ESPECIALS

Tractaments 
oncològics: 
radioteràpia, 
accelerador lineal de 
partícules i 
quimioteràpia (*).

Pròtesis mamàries      
en cas de reconstrucció 
postmastectomia (*)

Malles sintètiques 
quirúrgiques per a la 
reconstrucció de la 
paret abdominal o 
intervencions d’hèrnies 
inguinals (*)

Vàlvules cardíaques i 
bypass vascular (*)

Lents intraoculars i 
material viscoelàstic en    
 cirurgia de cataractes (*)   

Làser verd, Holmi i Tuli 
per al tractament 
d’hiperplàsia benigna 
de pròstata

Aerosolteràpia, 
oxigenoteràpia i 
ventiloteràpia en 
patologia pulmonar o 
respiratòria

Clínica del Dolor

Neuronavegador i
Neuroestimulador

(*) Segons condicions establertes a la pòlissa.

Pròtesis internes 
traumatològiques        
i material                   
d’osteosíntesis Làser  terapèutic en 

oftalmologia, 
otorinolaringologia i 
aparell locomotor

Litotrícia renal i biliar

Transfusions de sang

Diàlisi i hemodiàlisi



MEDICINA PREVENTIVA

Revisió anual de ginecologia

Revisió anual d’urologia 

Salut bucodental: inclou una neteja de boca l’any i extraccions.

Altres cobertures
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PLANIFICACIÓ FAMILIAR I PREPARACIÓ DEL PART

Vasectomia i lligadura de trompes

Estudi d’esterilitat i d’infertilitat

Sessions de preparació al part

Rehabilitació del sòl pèlvic (6 sessions) 

REHABILITACIÓ 

Fisioteràpia i rehabilitació de l’aparell locomotor

Cardiològica

Foniatria i logopèdia després d’intervenció quirúrgica de laringe  (12 sessions)

Rehabilitació funcional postquirúrgica en clínica

MEDICINA NATURAL

Homeopatia

PSICOLOGIA CLÍNICA

15 sessions l’any 

OPCIÓ CIRURGIA SENSE SANG

L’oferta de Vital Seguro inclou l’opció de cirurgia sense sang, quan per motius 
religiosos, inmunològics o personals es busca, en cas d’intervenció, un 
tractament específic. 

En aquests casos s’incorpora un protocol recollit a la pòlissa i targeta sanitària,   
davant situacions d’intervencions quirúrgiques motivades per un accident o 
malaltia perquè l’acte mèdic es vehiculi amb un quadre hospitalari i mèdic 
específic on no s’administrin transfusions de sang. 
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Altres serveis Altres serveis
ASSISTÈNCIA EN VIATGE

En cas d’urgència en àmbits geogràfics de l’Estat espanyol diferents al domicili 
habitual, es garanteix la cobertura mèdica mitjançant l’assistència en viatge. 

Pel que fa la cobertura a l’estranger, inclou:

Despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques i d’hospitalització, amb un màxim 
de 9.000 euros a l’any.

Despeses de prolongació d’estada en un hotel (fins a 60 euros dia amb un màxim de 
600) després d’una hospitalització 

Bitllet d’anada i tornada per un familiar i despeses d’hotel si l’hospitalització dura més 
de 5 dies (fins 60 euros dia i amb un màxim de 600 euros)

Trasllat i repatriació sanitària en cas de ferits o malalts 

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

Transport o repatriació del difunt i dels assegurats 

ORIENTACIÓ TELEFÒNICA D’ASSISTÈNCIA MÈDICA LES 24 HORES 

Assessorament mèdic i dietètic: Interpretació de símptomes i diagnòstics, 
informació referent a malalties, medicaments, informes mèdics, anàlisis 
clíniques; consell de com actuar i a on adreçar-se en casos d’urgència 

SEGONA OPINIÓ MÈDICA

En cas de malaltia greu, un equip d’especialistes mèdics d’alt nivell revisaran 
l’historial clínic, recomanant les opcions de tractament més adequades.

CLUB VITAL 

Servei 24 H  93 448 15 86

Orientació mèdica, 
social i jurídica

Serveis gratuïts:

Serveis bonificats:

Serveis Sociosanitaris 
a domicili, en cas de 
convalescència Post 
hospitalària

Orientació social a les 
persones grans

Anàlisis clíniques Audífons Cirurgia estètica

Cirurgia refractiva Logopèdia Llevadora post part

Òptica Ortopèdia Osteopatia

Ozó Pscicologia Tabaquisme

Certificats mèdics 
oficials

Conservació de 
cèl.lules mare

Reproducció assistida
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Garanties optatives optatives
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HOSPITALITZACIÓ

Hospitalització Medicoquirúrgica

Capital 15 euros/dia

S’obté una indemnització diària pel capital contractat durant el temps de per- 
manència en el centre hospitalari, ja sigui per una intervenció quirúrgica, una 
malaltia o un accident. La cobertura és a partir del primer dia d’hospitalització, 
sense cap tipus de franquícia, sempre que superi las 24 hores i amb un màxim 
de 120 dies/any.    

La garantia d’Hospitalització aporta un subsidi diari en cas d’intervenció 
quirúrgica i/o hospitalització medicoquirúrgica. Proporciona una indemnitza-
ció econòmica  per fer front a les despeses extraordinàries que genera un 
eventual ingrés hospitalari, com desplaçaments, suport familiar (cangurs, 
ajuda domèstica), medicaments o honoraris mèdics.    

DENTAL

Tenir una boca sana es el reflex d’una bona salut. Per això, hi ha una creixent 
conscienciació per la salut de les nostres dents, que ens porta  a una actitud més 
preventiva entre la població infantil i juvenil i una major demanda de 
tractaments en edats adultes. 

La garantia Dental ofereix mitjançant un quadre dental específic més de 30 
serveis gratuïts (neteja de boca, primeres visites i revisió, fluoritzacions, 
radiografies odontològiques simples, cures, etc.) i més de 200 tractaments amb 
un estalvi mitjà del 40% en:

Pròtesi i cirurgia oral

Implants

Ortodòncia simple i 
invisible

Estètica dental 

Periodòncia

Odontologia preventiva 
i conservadora



CARÈNCIES

3 mesos per a proves de diagnòstic (no s’inclou anàlisi ni radiologia simple)

6 mesos per a proves diagnòstic d’alta tecnologia i hospitalització mèdica, quirúrgica 
i UVI, sempre que no sigui per urgència vital

8 mesos per a parts

COPAGAMENTS

Modalitats
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Modalitats
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Tipus acte mèdic

Especialitats mèdiques

Proves diagnòstiques

Urgències clíniques

Hospitalització

10 -20

10 - 50

40

0

Activa Òptima

3

5

5

0

Activa 

0

0

0

0

Activa Plus 

DESCOMPTES

PREUS PER PERSONA

21,36

33,86

40,68

49,57

Activa Òptima
Copagament

32,69

47,72

63,89

70,55

Activa
Copagament baix

38,35

56,05

70,92

78,32

Activa Plus 
Sense Copagament 

3 assegurats: 3%

4 - 5 assegurats: 5%

6 - 7 assegurats: 7%

8 o més assegurats: 10%

Per número d’assegurats:

Trimestral: 1,5%

Semestral: 3%

Anual: 5%

Per modalitat de pagament:

Els preus inclouen assistència dental gratuïta. Vigència des de l’01-04-20 fins al 30-09-20.

Edad 
Modalitat

0 - 20

21- 50 

51 - 55

56 - 60



Deu i Mata, 98. 08029 Barcelona
Tel.: 93 602 06 02 - Fax: 93 602 06 00
E-mail: barcelona@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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Família, 
Les teves prioritats 

són les nostres

Assistència mèdica

Dental

Accidents

Hospitalització

Assistència en viatge

Decessos


