Fitxa
producte

Crèditsalut Plus és una assegurança de de vida amb un complement de salut que
reemborsa la part de les despeses generades per actes i operacions mèdiques no
reemborsades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), ja sigui dins o fora
de la Via Preferent, fins a un màxim del 100 % de la Tarifa de la CASS. La Via
Preferent és l'itinerari que segueix l'usuari dins del sistema sanitari públic.
Aquest producte és ideal per a les persones que estiguin donades d’alta a la CASS, com
a assalariats o assegurats voluntaris, que habitualment utilitzin els serveis mèdics que
tenen conveni amb la CASS, tant a Andorra com a l’estranger, i que no volen estar lligats
a la Via Preferent.
És necessari, en tots els casos, disposar d’un metge referent.

Principals avantatges
•

Es pot triar entre l’assegurança individual o la familiar (aquesta darrera cobreix
el titular i totes aquelles persones que en depenguin).

•

En termes generals, no hi ha restriccions pel que fa al nombre de visites o
d’actes mèdics.

•

Crèditsalut Plus reemborsa la part de les despeses mèdiques, farmacèutiques
i hospitalàries que no paga la CASS, ja sigui dins o fora de la Via Preferent,
fins al 100 % de les tarifes de responsabilitat que fixa anualment la CASS.

•

Amb Crèditsalut Plus, no cal avançar les despeses d’hospitalització que no
cobreix la CASS per hospitalització a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell.
Aquestes despeses les tramitarà directament Crèdit Assegurances Vida amb
l’hospital.

•

L’assegurança també inclou cobertures per homeopatia, logopèdia, ortopsia
(reeducació de la vista), psiquiatria, ortopèdia, pròtesis internes, pròtesis
dentàries i ortodòncia.

•

En cas de defunció de l’assegurat (entre 18 i 70 anys), els beneficiaris reben
una indemnització del capital assegurat a la pòlissa (6.000 euros).

•

Els assegurats (entre 18 i 70 anys) poden fer una extensió de la cobertura de
defunció, assegurant entre 6.000 i 60.000 euros.

•

En contractar el producte, només per tenir la nòmina domiciliada al banc,
gaudirà d’un 10 % de descompte en la prima dels 6 primers mesos.
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Crèditsalut Plus

Comoditat i confiança en la gestió

•

Es poden facilitar les factures, els fulls grocs o altres documentacions
mèdiques:
-

A través de l’adreça electrònica prestacions@creditvida.ad, escanejant
els documents.

-

A qualsevol oficina de Crèdit Andorrà.

-

A l’oficina de Crèdit Assegurances Vida.

-

A qualsevol de les bústies que tenim disponibles les 24 hores del dia,
localitzades a l’oficina de la seu social de Crèdit Andorrà i a l’oficina de
Crèdit Assegurances Vida

Les pòlisses de salut contractades amb Crèdit Assegurances Vida tenen
vigència durant tota la vida.

Resum de les principals cobertures
Medicina general
Visita general
Visita especialista
Anàlisi/diagnòstic
Farmàcia
Trasllats
Vacunes
Visita general

100 % tarifes CASS (2)
100 % tarifes CASS (2)
100 % tarifes CASS (2)
100 % tarifes CASS (2)
100 % tarifes CASS (2)
100 % tarifes CASS (2)
100 % tarifes CASS (2)

Visita especialista

100 % tarifes CASS (2)

Anàlisi/diagnòstic

100 % tarifes CASS (2)

Actes/sessions

100 % tarifes CASS (2)

Actes/sessions

100 % tarifes CASS (2)

Pròtesis internes

100 % tarifes CASS (2)

Ortopsia

Actes/sessions

100 % tarifes CASS (2)

Homeopatia

Actes/tractaments
acceptats per la CASS

100 % tarifes CASS (2)

Actes/sessions

Fins al 100 % tarifes CASS(2) amb
un màxim de 10 sessions per any

Proves diagnòstiques

Fins al 100 % de les tarifes CASS(2)

Farmàcia

100 % tarifes CASS(2)

Concertada (1)

No concertada
(La CASS abona el 20 %
de les tarifes CASS)

Logopèdia
Ortopèdia

Psiquiatria
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•

Medicinal dental
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En general

Favorable(3)

Cures i extraccions

100 % tarifes CASS(2)

Empastaments i neteges

100 % tarifes CASS(2)
100 % tarifes CASS(2) fins a un
màxim de 2 pròtesis per any
100 % tarifes CASS(2)

Pròtesis dentals i mòbils

(La CASS abona el 90 % de les tarifes CASS)

100 % tarifes CASS(2)
100 % tarifes CASS(2)
100 % tarifes CASS(2)
100 % tarifes CASS(2)

Pròtesis

Pròtesis no
dentàries/ortopèdia

100 % tarifes CASS(2)

Psiquiatria

Hospitalització

Fins al 100 % tarifes CASS(2) amb un
màxim de 15 dies per any natural

Parts normals

100 % tarifes CASS(2)

Parts per cesària

100 % tarifes CASS(2)

Atenció neonatal
Preufet per nadó

100 % tarifes CASS(2)
No inclòs

Muntura/lents contacte
Vidres

100 % tarifes CASS(2)
100 % tarifes CASS(2)

Maternitat

Òptica(3)

Les cobertures d’aquest producte podran variar si la CASS en modifica les condicions de copagament. Les
noves cobertures seran comunicades al prenedor el més aviat possible.

Altres cobertures incloses
Defunció per qualsevol

Indemnització
6.000 €

causa(4)

Altres cobertures opcionals
Extensió per defunció per qualsevol causa

Indemnització
(4)

De 6.000 a 60.000 €

Carència de pòlissa
Període que ha de passar des del moment en què es contracta l’assegurança fins que
aquesta comença a reemborsar els imports de les factures:
Assistència sanitària (excepte en cas d’urgència vital)
Maternitat
Ortopèdia i pròtesis no dentals, ortodòncia i pròtesis
dentals i mòbils

30 dies
10 mesos
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Ortodòncia
Hospitalització i cirurgia
Estada hospitalària
(1)
Concertada
Estada UCI
Honoraris quirúrgics
No concertada

6 mesos
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Exclusions
Segons condicions pòlissa.
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(1) Metges, centres d'anàlisi, hospitals o qualsevol altre prestador de serveis sanitaris que hagin arribat a un acord amb
la CASS en virtut del qual s'obliguen a facturar els seus serveis d'acord amb les tarifes de responsabilitat anualment
fixades.
(2)
És l'import que els prestadors convencionats amb la CASS es comprometen a facturar pels seus serveis, per
cadascun dels actes mèdics.
(3)
Reemborsament sempre que la CASS accepti pagar la prestació corresponent.
(4)
Cobertura per a tots els assegurats d’entre 18 i 70 anys.
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