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Assegurança de Salut

Què significa
la salut

per a tu?
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Millor assegurança 
de salut del mercat  

per 11è any consecutiu 
(font: segons la consultora 

Cronos febrer 2022).

Una assegurança per tota 
la vida, 

que t’ofereix cobertura 
vitalícia des del primer dia i 

no rescindim la teva pòlissa si 
tu no vols.

T’oferim protecció de 
pagaments en cas 

d’incapacitat laboral o 
desocupació.

Acceptem les proves 
diagnòstiques sol·licitades 
per professionals aliens al 
quadre mèdic.

Més de 4.000 serveis de salut i 
benestar amb preus preferents 
(mindfulness, massatges, 
psicologia, fisioteràpia, nutrició, 
ioga, òptica…).

Per què has de contractar la teva assegurança de salut a AXA? 

Ampli quadre mèdic, 
que inclou els centres i 
professionals de més prestigi 
del país. 
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Serveis digitals 

La teva salut a un clic amb MyAXA

1. Servei gratuït fins al 31.12.2024.  

Sol·licita informació al teu Mediador d’Assegurances

• Avaluador de símptomes
• Gestiona i consulta les teves 

autoritzacions
• Gestiona i consulta els teus 

reemborsaments
• Targeta digital
• Consulta la teva pòlissa
• Cercador de quadre mèdic, 

dental i benestar

Amb Tu médico online, resol 
els teus dubtes mèdics des 
de qualsevol lloc

Videoconsultes1

Agenda una cita amb metges 
o especialistes.

Xat médic1

Inicia un xat sense cita prèvia 
per a consultes ràpides.

Consulta telefònica

amb metges o especialistes 
les 24 hores.

Gestiona la teva salut i la 
dels teus fills menors
Entre altres opcions 
disposes de:
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Ets jove? 
Vols una cobertura essencial?

Òptima Jove t’ofereix assistència ambulatòria per quadre mèdic concertat, amb accés fàcil i ràpid a prop de 34.000 
serveis mèdics a escala estatal. Tot el que necessites per viure amb tranquil·litat i al millor preu!

Amb copagaments o sense, tu tries!

Consultes de medicina 
general, 

pediatria, infermeria i 
especialistes.

Proves diagnòstiques  

Anàlisis, ecografies, 
mamografies, RMN, TAC, etc.

Complets programes 
preventius

Revisió ginecològica, 
diagnòstic precoç de càncer 
de mama, pròstata, còlon o 
prevenció del glaucoma.

L’imprescindible per al teu dia a dia
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Estàs pensant de formar una família? 
Vols tenir la millor protecció per a tu i els teus?  

Òptima t’ofereix l’assistència mèdica més 
completa a través del quadre mèdic concertat 
amb accés fàcil a prop de 44.000 serveis mèdics a 
escala estatal. Sense copagament!

I amb Òptima Familiar, tindràs totes les 
cobertures d’Òptima, amb una prima més reduïda 
i amb 3 opcions de copagaments. 

Assegurança 
de salut

Tipus de 
copagament

Límit màxim de 
copagament

Òptima 
Familiar S Reduït No existeix

Òptima 
Familiar M Competitiu

Si superes els 250 €/any 
per assegurat, no hauràs 
d’abonar cap altre 
copagament

Òptima 
Familiar L Superior

Si superes els 450 €/any 
per assegurat, no hauràs 
d’abonar cap altre 
copagament

Recorda-ho!

El copagament és una petita quantitat que 
abonaràs en fer ús d’alguns serveis (sense 
copagaments en hospitalització i cirurgia) a canvi 
de tenir una prima inferior en la teva assegurança.

1. Inclou cobertura durant els 30 primers dies, sense carències ni preexistències, sempre que es comuniqui durant els primers 30 dies des del 
naixement, que el pare o mare tingui una antiguitat de 8 mesos i que el part s’hagi produït en un hospital autoritzat.

Complets programes preventius

Diagnòstic precoç del càncer de 
mama, urològic, coronari, de còlon, 

de pell, prevenció del glaucoma, 
revisió mèdica o neteja bucal.

Les últimes innovacions 
mèdiques i tecnològiques

Rx 3D® eos, factors de creixement 
ossi, Fibroscan, TAC DMD, làser 
holmi i tuli en cirurgia prostàtica, 
entre d’altres. 

Pensió completa de 
l’acompanyant

en cirurgia i part.

Consultes de psicologia,

sempre que estiguin prescrites per 
un psiquiatre.

Ampli catàleg de pròtesis

sense límit de cost.

Ingressos per trastorns 
alimentaris

al centre ITA.

Cobertures específiques durant 
l’embaràs i el postpart

Cobertura per al nounat o fill 
adoptat des del primer dia i amb 

cobertura garantida durant els 30 
primers dies,1 conservació de les 

cèl·lules mare del cordó umbilical 
a través de reemborsament de 

despeses, assistència postpart a 
domicili…

Assistència mèdica

en cas d’accident de trànsit i laboral. Assistència en viatge amb fins a 
15.000 €

en despeses d’assistència sanitària 
per malaltia o accident.

Tot el que cal per tenir la teva salut protegida
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T’agrada triar? 
Vols tenir els serveis més exclusius? 

Amb Òptima Plus, tindràs totes les cobertures d’Òptima i accés lliure a facultatius arreu del món, a través 
de reemborsament de despeses; fins al 90 % a Espanya i el 80 % a l’estranger. A més, gaudiràs de les cobertures i 
dels serveis més exclusius. 

Les últimes innovacions 
mèdiques i tecnològiques

Robot Da Vinci per a cirurgia 
oncològica abdominal o de 

pròstata, medicina genòmica 
cardíaca i mastectomia 

profilàctica.

Els serveis i tractaments més 
exclusius

Fisioteràpia a domicili, 
reproducció assistida, cirurgia 
refractiva, test prenatal no 
invasiu, assistència en parts en 
habitació suite, etc.

Medicina personalitzada  

Signatures genètiques 
Oncotype® i Prosigna® i BRCA 

Plus, entre d’altres. Medicina complementària per 
reemborsament

Homeopatia, acupuntura, 
osteopatia, etc.

Sense copagaments!

Les cobertures més àmplies i exclusives



Els termes expressats en aquest document estan supeditats a les condicions generals i 
particulars d’aplicació d’aquestes assegurances, així com a la modalitat d’assegurança 
contractada.

Cobertura atorgada per AXA Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseguros

www.axa.es

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

Automòbil

Moto

Salut

Llar i Comunitats

Vida i Accidents

Estalvi, Pensions i Inversió 

Assistència en Viatges

Empreses

Comerços i Oficines

Reticar

Protecció Jurídica

Autònoms i Professionals

Embarcacions d’esbarjo

Caça

Pesca

Bicicleta

Decessos

Ciberprotecció
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