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Guia Decessos
Serveis gratuïts i bonificats
Assistència Familiar i Defunció

Acompanyament familiar: Un equip propi de Vital Seguro coordina el servei 
funerari amb tots els tràmits i gestions, com el certificat mèdic de defunció, 
perquè en moments especialment delicats tot sigui més fàcil. 

Servei Gestoria: Després de la defunció, el mateix equip s’encarrega de 
tramitar i lliurar a la família un conjunt de documentació: certificat literal de 
defunció, baixa de la Seguretat Social, certificat de les últimes voluntats, 
certificat d’assegurances de vida i accidents. També s’orienta a la família per la 
tramitació de la pensió de viudetat. 

Assistència Defunció
24 hores

675 250 063
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Salut i benestar Club Vital Assistència Jurídica

Servei testament en línia
Elaboració del testament a través d’Internet o telefònicament amb 
l’assessorament d’un advocat per a l’elaboració del document amb posterior 
concertació de la signatura davant notari i la seva validació legal. S’inclou 
l’assessorament legal, l’elaboració del testament i les taxes notarials. Permet una 
modificació anual.

Servei testament vital
Elaboració del testament vital a través d’Internet o telefònicament amb 
l’assessorament d’un advocat per a l’elaboració del document de voluntats 
anticipades sobre els tractaments mèdics en cas de malalties irreversibles, estat 
vegetatiu crònic, estat avançat de demència o malaltia de pronòstic fatal. Permet 
una modificació anual i també la seva anul·lació o revocació, a petició de 

Gestió del final de la vida digital del difunt
Cancel·lació de la informació i dades de caràcter personal no rellevants a 
Internet: xarxes socials, xarxes professionals, blocs, comptes de correu 
electrònic, fòrums, etc. També es podrà eliminar o traspassar els arxius 
emmagatzemats en servidors d’Internet (núvol).

Assistència en viatge a l’estranger 
Despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques, i hospitalàries fins a 9.000€, 
en cas de malaltia o accident a l’estranger.

93 448 15 86 

93 448 15 86 

Servei orientació telefònica
Dona resposta a diferents dubtes que puguin sorgir des dels diferents àmbits del 
dret.

Família: separacions, tuteles, parelles de fet i pensions.

Penal: lesions, danys, amenaces, injuries, apropiació indeguda.

Laboral: contractes de treball, reclamacions, prestacions de la Seguretat Social, 
accidents de treball.

Consultes legals relacionades amb la defunció de l’assegurat: (herències, 
successions, canvi de titularitat).

Assistència psicològica
Orientació general sobre psicologia.

Ajuda inicial en moments de crisi personal o angoixa.

Suport davant circumstàncies  i moments concrets, que inclou tant la preparació 
com la superació del dol.

Atenció mèdica i pediàtrica: Atenció a dubtes sobre malalties, analítiques, 
diagnòstics, tractaments i medicació.

Assessorament psicològic: Permet consultar aspectes relacionats amb 
trastorns de conducta o emocionals de qualsevol tipus (generals, infantils, 
laborals, etc.).

Assessorament en nutrició i dietètica: Per consultar assumptes relacionats 
amb l’alimentació, dieta saludable, intoleràncies alimentàries, anèmies, etc.

Serveis mèdics: especialitats i 
proves
Ser Família: planificació familiar i 
infància
Prevenció: medicina preventiva i 
medicina alternativa

Esport i Relax: fisioteràpia i 
medicina de l’esport
Sentits: Òptica, cirurgia refractiva i 
audiòfons
Estètica: cirurgia estètica i plàstica

Assessorament telefònic gratuït
93 448 15 86 

https://clubvital.avantsalud.es

Metge de Guàrdia

Orientació Social 
Persones Grans

Serveis de salut i benestar al millor preu

Nou catàleg més ampli, més còmode  i més transparent

1. Donar-se alta al servei

2. Tria el teu servei, especialitat i centre

3. Confirma l’hora desitjada al centre per fixar la reserva

4. Descarrega la targeta virtual per a la visita

5. Acudeix al centre amb la teva targeta virtual de la teva reserva

Ofereix assessorament a la família, que l’ajuda a cuidar als que més estima. 
Un equip de treballadors socials de Mutuam analitza el cas i fa un diagnòstic 
social per trobar la solució que s’adapti millor a la situació familiar i 
personal.

93 380 09 70 

El servei gratuït de videoconsulta d’orientació mèdica familiar que 
està al teu costat les 24 hores al dia.  Accés des del web de Vital 
Seguro. 


