
TELÈFONS ÚTILS:

Informació de qualsevol tema mèdic: 930 039 696 / 919 023 131

Autoritzacions mèdiques: 934 826 313 / 919 022 261 
autorizaciones@gacm.es 
El metge que prescriu la prova/acte també pot demanar l’autorització.
Rebràs un SMS amb l’autorització de l’acte mèdic sol·licitat. 
Si en 72 hores laborables no has rebut resposta, la petició queda 
autoritzada.

Reembossaments i indemnitzacions de salut: 934 826 708 / 919 022 262
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L’assegurança mèdica que s’adapta a les necessitats de cada persona.

VISITES · URGÈNCIES · PROVES · HOSPITALITZACIÓ · REEMBOSSAMENT

- Més de 39.000 professionals sanitaris i centres de referència
- 40.000 serveis gratuïts d’orientació mèdica a l’any
- Més de 2 milions de visites, proves, tractaments i intervencions a l’any

Centres mèdics propis d’Agrupació a Barcelona

Centre Mèdic
        Aribau, 168 

932 810 000 
centrearibau@agrupacio.es

Centre Dental
Pau Claris,102 

934 816 060 
centredental@agrupacio.es

Centre Mèdic i Dental 
Rosselló, 435

Tel. Mèdic 932 810 000
Tel. Dental 934 816 060

centresagradafamilia@agrupacio.es

Producte assegurat per Agrupació AMCI d’Assegurances i Reassegurances, SA, amb domicili social a 
Carretera de Rubí, 72-74. Edifici Horizon - 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)  NIF A-65782807, Inscrita 
en el RM de Barcelona, F.171, H.B-423520, T. 43402, Inscripción 10a amb clau DGSFP C-0790
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App Tomamos impulso: informació sobre les teves 
assegurances, gestions, oficines...

App Targeta Virtual: per identificar-se al metge 
sense la targeta física. Inclou identificació 
d’assegurats menors vinculats a la teva 
assegurança.

www.tomamosimpulso.com: quadre mèdic per 
especialitat o codi postal, info d’assegurances de 
salut i més…

Àrea privada de clients web: accés privat (NIF 
+ contrassenya) per gestionar dades, consultar 
extractes de salut i documentació important de les 
teves assegurances.



COM UTILITZAR L’ASSEGURANÇA MÈDICA
1. Tria metge. 

• Ja sé quin metge vull: troba’l al quadre mèdic de l’App Agrupació o a   
agrupacio.es 

• Vull que m’aconsellin: pregunta al teu metge, pediatra o especialista del 
quadre mèdic o truca al 930 039 696 / 919 023 131 per tal que un metge 
t’aconselli

2. Concerta la visita
• Online, en els nostres centres mèdics propis: centresmedics.agrupacio.es 

• Per telèfon, demanant cita a qualsevol centre del quadre mèdic 

3. Identifica’t com assegurat a la consulta:
• Amb el teu mòbil: app Tarjeta Virtual Agrupació (inclou targetes dels teus 

menors)
• Amb la teva targeta personal física

SERVEIS 
SERVEI D’ORIENTACIÓ I ASSISTÈNCIA MÈDICA (SOAM) 
Per a qualsevol tema de salut, un metge al telèfon: 930 039 696 / 919 023 131 

Serveis de salut
• Segona opinió mèdica internacional: en cas de malaltia greu 

diagnosticada es pot sol·licitar una avaluació d’un expert internacional.
• Ajudes a la convalescència: post-hospitalització per cirurgia de més de 7 

dies d’ingrés, 1 mes de Teleassistència i 10 hores d’Ajuda a domicili gratis.
• Assistència en viatge: màx. 12.000 € despeses mèdiques/farmacèutiques 

a l’estranger.
• Servei dental: 1 visita i 1 higiene bucal (tartrectomia) anual gratis. 
• Serveis complementaris: cirurgia refractiva, dietètica, recuperació 

postpart, reproducció assistida… (professionals qualificats, consultar cost 
del servei).

Serveis telefònics gratuïts d’alt valor
• Servei d’orientació social: informació de recursos útils per a qualsevol 

problemàtica social (vellesa, infància i adolescència, addiccions, 
disminucions...) així com descomptes en centres de dia, serveis i 
residències per a la tercera edat o per a persones que requereixin 
atenció especial.

• Assessorament legal: herències, donacions, desgravacions de Plans de 
Pensions, temes laborals, immobiliaris i d’habitatge… 

• Atenció psicològica (anònima, confidencial i 24/365): suport en temes 
personals, familiars, professionals... 

• COPAGAMENT: segons la seva modalitat, participaràs en el cost 
d’alguns actes mèdics i/o serveis (taula de copagaments i barem 
d’atenció mèdica a la web). En alguns d’aquests actes pot no aplicar-se 
copagament en cas d’utilitzar els centres propis de la companyia.

• REEMBOSSAMENT: segons la teva modalitat, una vegada abonada 
la factura del metge/centre de fora del quadre mèdic, envia’ns-la i et 
reembossarem la quantitat pactada (telf. reembossament: 934 826 708 
/ 919 022 262).

• CONDICIONAT GENERAL (CG) i CONDICIONAT PARTICULAR (CP): 
documents que descriuen, de manera general (CG) i específica (CP), tot 
el que t’ofereix la teva assegurança. Consulta’ls si tens dubtes. 

RECORDA:


