Tota la cobertura sanitària i sense
esperes.

salut

Perquè la salut és fonamental per a gaudir d’una bona
qualitat de vida, davant de qualsevol problema és
primordial un diagnòstic ràpid i el seu tractament.
Seguros Bilbao posa a la teva disposició la seva
gamma d’assegurances de salut que tenen cura de tu i
dels teus, amb tots els avantatges de la sanitat
privada: lliure elecció de metge i centre hospitalari,
comoditat i qualitat en l’ingrés, i tot això sense llistes
d’espera.

A Seguros Bilbao tens al teu costat
un professional disposat a
escoltar-te, algú que s’implica i
t’ofereix solucions
individualitzades.
Una persona de confiança i
compromesa, el teu assessor
personal.

Un producte a la mida de les teves necessitats i el teu
estil de vida.

*Aquest fullet és informatiu. En conseqüència, només seran
vàlides aquelles garanties i aquells serveis que figurin
expressament en la pòlissa.

Model: 20541

Quan es tracta de la
salut de la teva família,
cada segon compta.

Assistència
sanitària

Reemborsament
Prèmium
Aquí ho tens tot.
Aquesta modalitat exclusiva de Reemborsament Prèmium
t’ofereix tots els avantatges de la medicina privada de primer
nivell en l’accés a qualsevol professional mèdic i hospital del
món, amb el màxim percentatge de reemborsament: fins al
100% en les despeses d’hospitalització i fins al 85% en les de
medicina extrahospitalària.

Amb els avantatges de la sanitat privada i un
preu a la teva mida.
Tingues cura de la teva salut sense esperes i amb totes les
especialitats medicoquirúrgiques i ingressos hospitalaris
garantits.
Pots triar entre els més de 20.000 professionals mèdics i
centres hospitalaris concertats del nostre Quadre Mèdic.
Si el ginecòleg habitual o el pediatre dels teus fills no són
dins del nostre Quadre Mèdic, pots accedir a ells lliurement i
et reemborsem el 80% de l’import de la factura. També et
reintegrem les despeses de farmàcia per la compra de
medicaments de caràcter genèric prescrits per un dels
nostres metges. En tots dos casos fins al límit previst en la
pòlissa.
La medicina privada que necessitis, pagant el que tu
decideixis en funció de la modalitat de copagament triada.

Reemborsament

Tingues cura de la teva salut, sense esperes, amb totes les
especialitats medicoquirúrgiques i els ingressos hospitalaris
coberts, i la tranquil·litat de saber que accedeixes a les últimes
novetats en medicina amb els millors professionals i centres
hospitalaris de rellevància mundial.

Dins del Quadre Mèdic o fora d’aquest, tu
decideixes.
Addicionalment a la d’Assistència Sanitària per mitjà d’un
Quadre Mèdic, aquesta modalitat et permet triar amb
llibertat mèdic i centre hospitalari. En aquest cas, es
reemborsa fins al 90% de les despeses per hospitalització i
fins al 80% de les d’assistència mèdica extrahospitalària als
centres mèdics no concertats.
Aquesta assegurança inclou, a més, una indemnització
diària per a les hospitalitzacions ateses en la sanitat
pública.

Amb avantatges addicionals per a la teva salut.
A més de l’assistència sanitària general, aquesta gamma
d’assegurances de salut et garanteix una sèrie de serveis i
tractaments addicionals ideats per a la teva màxima
tranquil·litat.

Salut dental.
Amb més de 2.000 odontòlegs que ofereixen els seus
serveis a preus molt competitius, molts dels quals gratuïts.

Consulta mèdica per videotrucada.
Per a comunicar-se en línia amb el metge a través de
l’aplicació de Seguros Bilbao.

Cirurgia estètica i tractaments de cura personal.
Amb preus franquiciats i molt avantatjosos, t’oferim accés a
tractaments habitualment no coberts en la sanitat pública ni en
les assegurances de salut privades:
• cirurgia estètica
• cirurgia refractiva làser
• tests genètics
• revisions generals
• revisions esportives
• conservació de cèl·lules mare

Servei d’orientació mèdica telefònica.
Al teu servei les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any, per a
consultes sobre temes mèdics, psicològics i dietètics.

Segona opinió mèdica.
Amb la possibilitat de disposar d’un segon diagnòstic en cas
de malaltia greu o intervenció quirúrgica, i de rebre
assessorament de prestigiosos centres assistencials nacionals
i internacionals, tot això sense cap cost.

