
AndSalut

«La primera riquesa
és la salut.»
—Ralph Waldo Emerson, poeta nord-americà

«Per això, nosaltres t’oferim 
la millor assegurança.»
—Sergi Ros, gestor d’Andbank



ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
Andbank Assegurances crea una cobertura VITALÍCIA d‘Assistència Sanitària com a com-
plement a AndVida, amb l’objectiu d’oferir una assegurança de salut adaptada a les teves 
necessitats i que respon a la realitat sanitària. Una assegurança totalment flexible, amb 
dues modalitats per triar, que t’ofereix l’accés a la medicina més avançada i d’alta qualitat 
per a un major benestar. 

 · AndSalut
 Tindràs cobertes les despeses de tots els actes concertats (despeses mèdiques, 
 farmacèutiques, hospitalàries, etc.) fins al 100 % de les tarifes de responsabilitat de la
  CASS. Per a actes no concertats amb la CASS, tindràs cobert fins al 58 % de les tarifes
 de responsabilitat de la CASS. 

 · AndSalut Plus
 T’aporta una cobertura de fins al 100 % de les despeses reals que no cobreix la CASS,  
 amb plena llibertat per triar el metge o l’hospital que desitgis, sense límit geogrà-
 fic o d’especialitat.
 Cobreix actes no inclosos per la CASS, com les pròtesis dentals o sessions de quiropràc-
 tica i osteopatia, entre d’altres.
 Les prestacions i/o indemnitzacions per anualitat i beneficiari poden arribar fins
 al milió d’euros.

Condicions generals de contractació:
· La garantia d’assistència sanitària s’inclou dins l’assegurança d’AndVida i s’ha de con-   
 tractar com a complementària a unes garanties de vida (defunció, invalidesa i   
 mort per accident d’un mínim de 10.000 €). 
· L’edat de contractació és dels 18 fins als 65 anys.
· Andbank Assegurances es reserva el dret de sol·licitar informació complementària.

Carència de la pòlissa en les dues modalitats:

Detall de les cobertures en modalitat AndSalut:

  
Despeses sanitàries en general 
Pròtesi no dental i Ortopèdia 
Ortodòncia i Pròtesi dental 
Despeses d’embaràs, part i maternitat 

3 mesos
6 mesos
9 mesos

10 mesos

Actes sanitaris coberts per la CASS

Medicina general 
Medicina dental 
Òptica
Maternitat
Hospitalització i cirurgia

Concertada

Fins al 100 % tarifa CASS

No concertada

Fins al 58 % tarifa CASS 

Les cobertures d’aquesta modalitat poden variar si la CASS en modifica les condicions de copagament.  
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(1)
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Medicina general 

Visites generalistes, especialistes
Anàlisis / proves diagnòstiques
Radiografies
Farmàcia
Radiologia
Fisioteràpia
Ortofonistes / Ortòptics / Podologia
Homeopatia 
Acupuntura
Pròtesis no dentals i Ortopèdia
Sessions quiropràctica i/o osteopatia 
(sota prescripció mèdica)

Medicina dental 

Cures, extraccions, empastaments i neteges
Ortodòncia i pròtesis dentals
Ortodòncia i pròtesis dentals - No cobert per la CASS

Òptica

Muntura / Lents contacte
Vidres
Òptica (muntura, vidres i/o lents contacte) 
No cobert per la CASS

Maternitat

Parts normals
Parts per cesària
Atenció neonatal

Hospitalització i cirurgia 

Estada hospitalària
Estada UCI
Honoraris quirúrgics
Quimioteràpia i radioteràpia
Hospital de dia
Serveis d’ambulància
Despeses d’habitació particular
Despeses d’acompanyant en hospitalització

                            Concertada

Fins al 100 % de la despesa real

Fins al 400 % tarifa CASS 

Actes sanitaris

                         Concertada
Fins al 100 % de la despesa real

                       Concertada

                       Concertada 

Fins al 100 % de la despesa 
real hospitalària

                       Concertada

Fins al 100 % de la despesa 
real hospitalària

Fins al 400 % tarifa CASS

Fins a 4 sessions i un màxim de 300 € per any de pòlissa i beneficiari

Fins al 400 % tarifa CASS
Forfet de fins a 150 € per any de pòlissa i beneficiari

Fins a un màxim de 50 € diaris i 30 dies per any de pòlissa
Fins a un màxim de 25 € diaris i 30 dies per any de pòlissa

Fins al 100 % de la despesa real i un màxim de 200 €
            Fins al 300 % tarifa CASS 

Forfet de fins a 150 € per any de pòlissa i beneficiari
 

                          No concertada

Fins al 100 % de la despesa real

Fins al 400 % tarifa CASS

                         No concertada
Fins al 100 % de la despesa real

No concertada

No concertada

Fins al 95 % de la despesa 
real hospitalària

                                 No concertada

100 % despesa (màxim 1.000 € per nadó)
100 % despesa (màxim 3.000 € per nadó)
100 % despesa (màxim 5.000 € per nadó)

Detall de les cobertures en modalitat AndSalut Plus:

Les cobertures d’aquesta modalitat poden variar si la CASS en modifica les condicions de copagament.     
Les prestacions i/o indemnitzacions d’AndSalut Plus per anualitat i beneficiari poden arribar fins al milió d’euros.  
(1) Metges, centres d’anàlisis, hospitals o qualsevol altre prestador de serveis sanitaris, que hagi arribat a un acord amb la CASS en virtut del qual s’obliga a facturar els seus serveis d’acord 
amb les tarifes de responsabilitat fixades anualment.  
(2) La tarifa CASS és l’import assignat per la CASS a cada acte sanitari per l’atenció a les persones malaltes.     
(3) Els actes sanitaris o les despeses sanitàries que tenen lloc durant els períodes de carència no són indemnitzables.  
(4) Import màxim de 1.200 € per any de pòlissa i beneficiari.  
(5) S’entén per despesa real hospitalària el conjunt de les despeses mèdiques i d’estada que han estat necessàries per tractar la patologia del pacient. No inclouen les despeses extres com: 
habitació particular, llit d’acompanyant, telèfon, televisió, etc.,  algunes de les quals estan cobertes expressament en un altre apartat.

 

 

Les cobertures d’aquesta modalitat poden variar si la CASS en modifica les condicions de copagament.  
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Per a més informació, consulta amb 
el teu gestor o oficina habitual, o 

truca al (+376) 881 965.

Avís legal
Aquest document no es pot considerar en cap cas una oferta o una proposta de contractació d’assegurança. Tota la informació que figura aquí és de 
caràcter general, i no es pot considerar l’únic factor rellevant de decisió per a la contractació.
En aquest document no s’analitzen altres factors determinants per valorar correctament la decisió de contractació; el prenedor o la persona que vol 
contractar és responsable de buscar i obtenir la informació o l’assessorament necessari. ANDORRA ASSEGURANCES AGRÍCOL REIG, S.A.U. (en endavant, 
«ANDBANK ASSEGURANCES») declina qualsevol responsabilitat sobre l’exactitud d’aquest document i sobre la conveniència de la seva contractació, 
així com sobre els possibles errors i omissions que puguin incórrer en la seva elaboració. ANDBANK ASSEGURANCES es reserva el dret a modificar 
totalment o parcialment el contingut d’aquest document en qualsevol moment.


