salutmedic
Annex Taula copagaments
• Les modalitats Clinimedic i Completmedic permeten
optar per una opció sense copagament.

accesmedic

amb copagament

clinimedic

clinimedic

completmedic

opció copagament fix de 4 €
amb copagament amb copagament
només en urgències opció copagament fix de 10 €
(5 primers copagaments gratuïts)

Medicina Primària (per consulta)
Visita Medicina General en consulta

8€

no cobert*

no cobert*

10 €

4€

Visita Pediatria en consulta

9€

no cobert*

no cobert*

10 €

4€

Servei d’Infermeria en consulta

3€

no cobert*

no cobert*

10 €

4€

Servei d’Atenció a domicili

15 €

no cobert*

no cobert*

10 €

4€

30 €

30 €

màx. 50 €

10 €

4€

10 €

4€

10 €

4€

10 €

4€

10 €

4€

3€

5€

2€

15 €

10 €

4€

Revisió mèdica

30 €

10 €

4€

Revisió ginecològica anual

30 €

10 €

4€

Otoemissions acústiques

15 €

10 €

4€

Urgències en centre (per urgència)
Atenció mèdica urgent en Centre Mèdic

màx. 450€ anuals

Especialistes (per consulta)
Visites Especialitats Mèdiques i Quirúrgiques en consulta

15 €

no cobert*

no cobert*

30 €

no cobert*

Hospitalització (per dia)
Estada Hospitalària (màxim 7 dies consecutius)

Mitjans de diagnòstic (per acte)
Mitjans de diagnòstic convencionals
Mitjans de diagnòstic d’alta tecnologia i/o de complexitat

15 €
no cobert*

Mitjans terapèutics (per acte)
Rehabilitació i Fisioteràpia
Resta mitjans terapèutics
Medicina Preventiva (per consulta)

50 €

Planificació familiar

no cobert*

15 €

10 €

4€

Curs de preparació al part

no cobert*

50 €

10 €

4€

10 €

4€

Altres cobertures
Ambulàncies

20 €

En els centres propis d’Agrupació, mai es cobraran els copagaments aquí reflexats.
El contrast en mitjans de diagnòstic i/o les vacunes injectables units a altres actes mèdics no tindran copagament.
* Actes no coberts per contracte, pot accedir-hi a preus especials.
Per a totes les modalitats:
Servei d’Orientació mèdica: orientació telefònica 24 hores al dia, 365 dies a l’any en el número 934 826 600
Especialitats complementàries a preus especials: accés a especialitats i/o tècniques que complementen els serveis mèdics
convencionals, ateses per professionals qualificats: psicologia, estomatologia, podologia, cirurgia refractiva, acupuntura, homeopatia, dietètica,
medicina naturista, logopèdia, osteopatia, reproducció assistida, recuperació postpart i medicina preventiva.
Servei d’Orientació Social: consultes sobre problemàtiques socials derivades de malalties o situacions relacionades amb la infància,
adolescència, adults, vellesa o temes de dependència.

