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Article 4. Límits màxims i sumes assegurades en el mode de reembors 
de despeses sanitàries 
Les sumes assegurades descrites en aquestes condicions especials són el límit total i global per a la 
manera de reembors de despeses sanitàries causades en una anualitat d'assegurança, tret de per als 
límits establerts per procés, el límit de la qual es refereix a la totalitat del procés encara que aquest es 
desenvolupi en diferents anualitats d'assegurança. 
 

ASSISTÈNCIA EXTRAHOSPITALÀRIA 50.000,00 € / Anualitat 

Consulta assistència primària (Medicina General i Pediatria) 70,00 €/visita 

Servei d'infermeria en consulta 7,00 €/visita 

Servei d'infermeria en domicili 20,00 €/visita 

Consulta assistència especialistes 125,00 €/visita 

Consulta Acupuntura, Homeopatia, Medicina Naturista i Os-
teopatia  

70,00 €/primera visita 

Psicologia 200,00 €/anualitat 

Podologia 200,00 €/anualitat 

Revisió ginecològica anual 240,00 €/anualitat 

Revisió mèdica anual 250,00 €/anualitat 

Revisió òptica 150,00 €/anualitat 

Revisió auditiva 150,00 €/anualitat 

Ambulàncies 610,00 €/anualitat 

Despeses Farmacèutiques  
(import mínim per cada sol·licitud de reembors 7€) 

150,00 €/anualitat 

   

ASSISTÈNCIA HOSPITALÀRIA 150.000,00 € / Anualitat 

Estada Hospitalària  300,00 €/dia  

Hospitalització per Part (normal o múltiple) 4.000,00 €/procés 

Estada Hospitalària a UCI 500,00 €/dia  

Hospitalització Psiquiàtrica 300,00 
€/dia fins a un màxim 

de 60 dies/anualitat 

Cirurgia menor i ambulatòria (Grup 1, 2 i 3) 600,00 €/intervenció 

Cirurgia mitjana (Grup 4, 5, 6 i 7) 3.000,00 €/intervenció 

Cirurgia major (Grup 8, 9 i 10) 6.000,00 €/intervenció 

Gran cirurgia (Grup 11) 7.500,00 €/intervenció 

Pròtesis internes  12.000,00 €/anualitat 



 

 

 

 

MÈTODES TERAPÈUTICS (inclouen despeses hospitalàries i ambulatòries) 

Rehabilitació i Fisioteràpia 1.500,00 €/anualitat 

Clínica del dolor 1.500,00 €/anualitat 

Factors de creixement  700,00 €/anualitat 

Tractament amb ferro endovenós 1.000,00 €/anualitat 

Unitat de HIFU 9.000,00 €/procés 

 
ALTRES SERVEIS (inclouen despeses hospitalàries i ambulatòries) 

Malalties o Defectes Congènits en Nounats 7.000,00 €/primera anualitat 

Preparació al part 500,00 €/procés 

Ajuda a la convalescència:     

Teleassistència 50,00 €/procés 

Ajuda a domicili 200,00 €/procés 

 

ALTRES DESPESES (inclouen despeses hospitalàries i ambulatòries) 

Trasplantaments d'òrgans: 

Pulmó, fetge, cor i ronyó 150.000,00 €/procés 

Medul·la òssia 100.000,00 €/procés 

Còrnia 10.000,00 €/procés 

   

Síndrome d'Immunodeficiència Adquirida (SIDA) 6.000,00 €/anualitat 

 


