
Decessos
Assistència Familiar i Defunció
Anivellada / Mixta / Natural

www.vitalseguro.com

Família, 
Les teves prioritats 

són les nostres

Recorda 
que la teva 
salut és el 

més important



Accés a serveis de salut i benestar amb Club Vital. Estalvi fins al 70% si necessites un 
metge.

Assistència en viatge a l’estranger, amb 6.000€ de capital en despeses mèdiques, 
quirúrgiques, farmacèutiques i d’hospitalització. 

Garanties opcionals d’assistència dental i subsidi diari en cas d’hospitalització 
medicoquirúrgica.

Quant costa un enterrament? 
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Servei fúnebre 4.000 - 8.000 €

Des de - Fins a

Trasllat nacional del fèretre (avui és el 30% dels casos) 600 - 5.000 €

Trasllat internacional del fèretre (mort fora del país) 4.400 - 8.200 €

Una assegurança que 
protegeix a la família des
del primer dia

(a nivell individual i no a nivell d’asseguradora)

SEGURETAT I PROTECCIÓ DAVANT LA PÈRDUA D’UN FAMILIAR 

Fer front a la desorientació i confusió dels familiars davant la situació.

Superar la desinformació dels passos a seguir i gestions a realitzar.

Evitar la complicació pel trasllat del difunt, en cas de desplaçats.

Resoldre els  dubtes i tràmits de tipus legal que cal solucionar.

L’assegurança de Decessos té com objectiu principal aportar seguretat i 
protecció davant la pèrdua d’un familiar:

A més dels seus serveis tradicionals, s'ha evolucionat per convertir-se en una 
assegurança d'assistència familiar per donar una cobertura bàsica i gaudir-ne 
en tot moment: 

I aquest servei va acompanyat d’un estalvi econòmic amb un enterrament a 
mida:

S’inclouen els serveis necessaris per garantir un òptim enterrament.

Es tria el servei en el moment de la contractació i s’actualitza regularment.

Inclou el trasllat del fèretre (el 30% dels enterraments no són en el mateix municipi).

Inclou la repatriació, en cas de mort a l’estranger.

ASSISTÈNCIA FAMILIAR PER GAUDIR-NE EN TOT MOMENT
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Una assegurança dissenyada 
per ajudar a les famílies en 
els moments més difícils

COBREIX TOTES LES DESPESES DE L’ENTERRAMENT

L’assegurança de Vital Seguro inclou el trasllat a Espanya i
Portugal sense fer ús del capital d’enterrament ni 
necessitat de la garantia de repatriació.

L’assegurança de decessos ofereix la prestació del servei funerari, tant si es 
tracta d’un enterrament com d’una incineració. És la cobertura principal que 
permet fer front a les despeses inherents a la defunció: 

Servei fúnebre integral: fèretre, cotxe fúnebre, cotxe acompanyament, ornament 
floral natural, recordatoris, etc. 

Tanatori

Incineració

Nínxol

TRASLLAT NACIONAL

El capital contractat, a més de les despeses del sepeli, també inclou el trasllat a 
la localitat escollida pels familiars, tant si el lloc de defunció com el cementiri es 
troben en àmbit peninsular. També inclou l’àmbit insular pel trasllat  del difunt 
fins a la seva residència habitual.

TRASLLAT INTERNACIONAL AMB ASSISTÈNCIA EN VIATGE

La garantia d’assistència en viatge, inclosa en l’assegurança de decessos, té  
diferents cobertures, on destaca el trasllat internacional en cas de defunció a 
l’estranger, així com despeses per a un acompanyant. 

CAPITAL COMPLEMENTARI: 3.000€ MORT PER ACCIDENT

A més del capital contractat per fer front a les despeses del sepeli, Vital Seguro 
inclou un capital complementari de 3.000 € en cas de mort per accident, que és 
vigent fins als 75 anys. 

La cobertura de mort per accident es pot ampliar fins a 12.000 €, com a garantia 
opcional.

REPATRIACIÓ PER ALS ESTRANGERS RESIDENTS (OPCIONAL)

En cas que els assegurats siguin estrangers residents i que vulguin ser enterrats 
al seu país d’origen, s’incorpora la garantia de repatriació (opcional), que inclou:

Repatriació: Transport del difunt des del lloc de defunció fins a la seva localitat d’origen 
a l’estranger.  El servei cobreix, per una banda, el trasllat fins a l’aeroport internacional 
més proper i, per altra banda, un límit addicional de 750 € per les despeses que es 
generin des de l’aeroport fins al lloc del sepeli.

Acompanyant: Viatge d’anada i tornada per a una persona, des del país d’origen fins al 
lloc de residència actual o a l’inversa, per acompanyar les restes mortals de l’assegurat. 
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Club Vital és una selecció de serveis relacionats amb la salut i el benestar 
complementaris a l’assegurança de decessos i hospitalització.

GUIA ESPECÍFICA AL MILLOR PREU

Accedir al millor servei de 
benestar i salut
Sense exclusions
Més de 28.000 professionals

Serveis Mèdics: especialitats i 
proves
Ser Família: serveis especialitzats 
i infància
Prevenció: medicina preventiva i 
medicina alternativa

ASSESSORAMENT TELEFÒNIC GRATUÏT

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.

  Servei 24 H 93 448 15 86

EXEMPLE D’ESTALVI 

Dermatòleg 50 - 100 €26 €

Pediatria 50 - 100 €26 €

Oftalmòleg 75 - 150 €26 €

Traumatòleg 75 - 120 €26 €

Ginecologia 100 - 200 €26 €

Club VitalSERVEIS Privat

Accés a quadre mèdic (especialistes i proves) sense cues i fins a un 70 % 
d’estalvi vs preu privat.

Última tecnologia
Sense carències
Tractaments del benestar

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

UN FUNCIONAMENT MOLT SENZILL I TRANSPARENT

Donar-se d’alta al servei

Tria el teu servei, especialitat i centre

Confirma l’hora desitjada al centre per fixar la 
reserva

Descarrega la targeta virtual per a la visita

Acudeix al centre amb la teva targeta de la 
teva reserva

Realitza el pagament al centre

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Serveis de salut
i benestar en
l’assegurança de decessos

https://clubvital.avantsalud.es

Club Targeta
VIRTUAL

RESERVA NOM ASSEGURAT

PROVEÏDOR
Centre mèdic

SERVEI
Consulta
Preu

ADREÇA
Data de la cita orientativa

Període validesa

Club
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Garanties optatives:  
Assistència dental 
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 creixent demanda de cures dentals ha portat, en paral·lel, al desenvolupament de 
solucions que permetin l’accés als millors professionals de forma econòmica i 
assequible.

És el cas de l’assegurança dental de Vital Seguro, per només 3€/mes per 
assegurat (preu especial Decessos).

DOBLE BENEFICI

L’assegurança dental de Vital Seguro ofereix un doble benefici. Per una banda, el 
cost de la pòlissa ja es compensa amb l’ús dels serveis i actes mèdics inclosos i 
sense cost addicional per l’assegurat i que caldria realitzar com a mínim una 
vegada a l’any. I per altra banda, tots els tractaments odontològics s’ofereixen a un 
preu avantatjós respecte el preu estàndard de consulta privada, obtenint un 
estalvi de fins al 40%.

FluoritzacionsCures

Primeres visites Revisions

Neteja de boca

Radiografies odontolò- 
giques simples

Més de 30 serveis gratuïts:

PeriodònciaEstètica dental

Ortodòncia simple i 
invisible

Pròtesi i cirurgia oral

Implants

Odontologia preventiva i 
conservadora

Més de 200 tractaments amb estalvi de fins al 40%

Una assegurança sense límits que permet el seu ús 
immediat i sense restriccions.

Fàcil de contractar perquè no es necessita cap 
qüestionari addicional a decessos.

Tracte personalitzat i directe per garantir la proximitat 
al client com a màxima.

Clíniques independents de qualitat seleccionades 
especialment per Vital Seguro.

GENERAL

Empastament (obturació) 50 €

Endodòncia simple 90 €

Corona metall porcellana 250 €

35 €

75 €

185 €

Franquícia 
Vital 

Preu
privat

ORTODÒNCIA

Estudi 65 €

Aparell fix (brackets) 450 €

Revisions 40 €

50 €

275 €

25 €

IMPLANTS

Implant de titani 785 €

Corona ceràmica sobre implant 390 €

650 €

300 €

Tractaments dentals

ES RECOMANA VISITAR EL DENTISTA UNA VEGADA L’ANY PER 
EXÀMENS RUTINARIS I NETEGES PROFESSIONALS
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Modalitats assegurança 
decessos
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PRIMA MIXTA

És un modalitat que combina al 50% la 

prima anivellada i el 50% la prima 

natural. Dels 65 anys  al 75 anys es va 

convertint al 100% en una estructura

anivellada.

PRIMA NATURAL

Garanties optatives: 
Subsidi Hospitalització

HOSPITALITZACIÓ

Hospitalització Medicoquirúrgica

Capital contractable: Des de 10€/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.    

PRIMA ANIVELLADA

El preu es manté constant i estable en 

el temps sense que influeixi l’edat de 

l’assegurat, únicament incorporant 

possibles actualitzacions del cost dels 

serveis funeraris. És la modalitat 

recomanada i majoritària.  

Tres modalitats per adaptar-se a cada situació
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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

TR
AC

TE PERSONALITZAT

M
ÀXIMA PROXIMITAT

PAGAMENT

IMMEDIAT

COMPROMÍS

AMB ANDORRA

 TA
RIFA SOSTENIBLE 

EN EL TEMPS

Família, 
Les teves prioritats 

són les nostres

Complement CASS Mèdic

Complement CASS Salari

Assistència mèdica

Decessos

Dental

Hospitalització

Accidents


