Assegurança de salut
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Accés fàcil i ràpid a milers de professionals.
Els centres mèdics i hospitals més
prestigiosos, com ara Grupo Hospitales de
Madrid, Grupo IDC Quirón, Creu Blanca, Grupo
Nisa, Grupo Vithas, etc…..

A AXA reinventem les assegurances i posem a la teva
disposició una àmplia gamma de solucions asseguradores i
d'inversió adaptades a totes les teves necessitats personals
i professionals.

Moto

Màxima agilitat en la tramitació
d'autoritzacions i reemborsaments.

Salut

Cobertura vitalícia: ens comprometem a no
rescindir-te la pòlissa de salut si no ho vols.
L'assegurança de salut AXA ha estat triada com
la millor del mercat, segons l'estudi elaborat per
la consultora Cronos el febrer del 2016.

Vida i Accidents

Nou de cada deu clients recomanarien AXA
Salud, segons un estudi elaborat amb clients
de salut per Ipsos el maig del 2014.

Protecció Jurídica

AXA Salud col·labora amb la
instal·lació de desfibril·ladors a les
farmàcies de Barcelona.
La Fundació AXA i La Sexta s'han
unit per potenciar la prevenció i la
recerca mèdica. Treballem avui per
la salut del futur.

La salut que
s'adapta a tu

Automòbil

Llar i Comunitats
Estalvi, Pensions i Inversió
Assistència en Viatges
Empreses i Comerços
Autònoms i Professionals
Embarcacions d'Esbarjo
Caça
Pesca
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Per què convé confiar en AXA?

Bicicleta
Decessos
Ciber Protecció

www.axa.es
T'agradaria estalviar en les compres,
viatges, benzina, moments d'oci...?

Els termes expressats en aquest document estan supeditats a les condicions
generals i especials aplicables a aquestes assegurances i a la modalitat
d'assegurança contractada.
AXA Seguros e Inversiones
Emilio Vargas, 6 - 28043 Madrid

Et mereixes ser soci del club d'avantatges
AXAVIP. Hi trobaràs descomptes en prop de cent
marques prestigioses i nombrosos serveis.
Entra a www.axavip.es i sol·licita l'alta gratis.

reinventant

les assegurances

reinventant

les assegurances

Tota la salut, a la teva mida
Cada persona és diferent, i per això AXA Salud
s'adapta a tu i et permet triar l'assegurança
que s'adapta més bé a les teves necessitats.
Així pagues només pel que necessites de debò, ni
més ni menys. A la teva mida

Sol·licita més informació
al teu mediador d'assegurances
o a www.axa.es.

Assegurança amb reemborsament de despeses

Assegurances amb quadre mèdic
Assegurança de cobertura exclusiva ambulatòria

Assegurances de cobertura ambulatòria i hospitalària

Óptima Joven
.
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Assistència essencial mitjançant un
quadre mèdic concertat amb accés fàcil
i ràpid a més de 28.000 professionals.
Accés a consultes de medicina general,
pediatria, ATS, especialitats mèdiques
i quirúrgiques així com a mitjans de
diagnòstics.
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Óptima
Assistència sanitària mitjançant un
quadre mèdic concertat amb accés fàcil i
ràpid a més de 40.000 serveis mèdics.
Cobertura de medicina hospitalària i
extrahospitalària a tot l'Estat espanyol.
Sense copagaments.
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Amb copagaments o sense.

Óptima Familiar
Totes les cobertures d'Óptima, amb una
prima més reduïda i amb una àmplia varietat
de copagaments. El copagament és una petita
quantitat que has d'abonar quan fas servir alguns
serveis (sense copagaments en hospitalització i
cirurgia).
Amb tres opcions de contractació que s'ajusten
tant a les teves necessitats com a les teves
possibilitats econòmiques.

Óptima Plus
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Totes les cobertures d'Óptima i altres
serveis més exclusius.
Lliure accés a facultatius d'arreu del món, per
mitjà del reemborsament de despeses, fins a
90% a Espanya i 80% a l'estranger.
Sense copagaments.

Óptima Familiar S: amb copagaments molt reduïts.
Óptima Familiar M: amb copagament competitiu
i amb la garantia que si superes 250 €/any per
assegurat no has d'abonar cap altre copagament.
Óptima Familiar L: amb copagaments superiors
i amb la garantia que si superes 450 €/any per
assegurat no has d'abonar cap altre copagament.
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L'imprescindible per viure tranquil
Consultes de medicina general, pediatria i
ATS.
Consultes a especialistes sense llistes
d'espera.
Proves diagnòstiques: anàlisi, ecografies,
mamografies, RMN, TAC, etc.
Programes de medicina preventiva: revisió
ginecològica, diagnòstic precoç del càncer de
mama, urològic, còlon o glaucoma.
Orientació mèdica i pediàtrica 24 hores.
Serveis franquiciats de benestar.
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Serveis franquiciats de benestar.
Cobertura il·limitada per quadre mèdic.
Assistència mèdica en cas d'accident de trànsit i
laboral.
Inclusió del nounat o fill adoptat des del primer
dia, sense carències ni preexistències1 i amb
cobertura garantida durant els 30 primers dies.
Crioconservació de les cèl·lules mare del
cordó umbilical, per mitjà de reemborsament de
despeses.
Consulta de psicologia per reemborsament de
despeses.
Proves diagnòstiques sol·licitades per
professionals aliens al quadre mèdic.
Cobertura dental inclosa, amb accés a una neteja
bucal anual.
Cures de postpart a la llar.
Programes de medicina preventiva, revisió
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ginecològica, diagnòstic precoç del càncer de
mama, urològic, còlon o glaucoma.
Ampli catàleg de pròtesis sense límit de cost.
Orientació mèdica i pediàtrica 24 hores.
Reemborsament en urgències domiciliàries per
tria lliure per a medicina general, pediatria i ATS.
Pensió completa de l'acompanyant a cirurgia i
part.
Les últimes innovacions tecnològiques:
neuronavegador, làser verd, DMD, PET TAC,
mamografia 3D, ecoendoscòpia, càpsula
endoscopica, etc.
Protecció de pagaments.
Acords especials amb prestigiosos centres mèdics
dels EUA.
Serveis franquiciats de benestar a preus
competitius.

1. Sempre que es comuniqui durant els primers trenta dies, el pare o la mare tingui una antiguitat de vuit mesos i el part s'hagi produït en un hospital autoritzat.
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Prestigi i innovació al teu abast
Programa de reproducció assistida.
Medicina complementària per
reemborsament.
Ingressos per trastorns alimentaris.
Cirurgia bariàtrica contra l'obesitat.
Assistència en parts en habitació suite.
Pròtesis capil·lars en processos oncològics.
Medicina genòmica cardíaca.
Robot Da Vinci per a cirurgia oncològica
abdominal.
Telerehabilitació cognitiva per l'Institut
Guttmann. Exclusiu per a AXA.
Mastectomia i/o ooforectomia profilàctica.
Làser d'holmi i tuli en cirurgia prostàtica.
Factors de creixement en intervencions de
traumatologia.
Subsidi d'hospitalització, opcional.

