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Perquè sabem el que vols, t’oferim la cobertura 
més completa del mercat. Els nostres assegurats ens avalen, 

70 anys d’atenció i protecció familiar.  
 
AVANTATGES 
 

✓ Cobertura Prèmium. Assegurança mèdica + Cobertura Dental +Club Clínicum 

✓ Promoció dos mesos gratuïts i sense copagaments.  

✓ Cobertura vitalícia. Només tu podràs rescindir el contracte (Article 12 CG) 

✓ Servei de Videoconsulta: gaudeix de l’atenció més personalitzada sense sortir de casa. 

✓ La major cobertura dental, més de 2.100 clíniques dentals i 4.500 odontòlegs. 

✓ Estudi i diagnòstic de l’esterilitat, inseminació artificial, in vitro. 

✓ Malformacions congènites en gestació o part. 

✓ Drets immediats per a nens recent nascuts i adoptats en pòlissa familiar. 

✓ Segona Opinió de Diagnòstic. 

✓ La major cobertura en medicina alternativa: medicina natural, quiromassatge, 
reflexoteràpia, massoteràpia del dolor, acupuntura i homeopatia. 

✓ Servei Clínicum Atenció Mèdica 24 hores i consulta mèdica online. 

✓ Serveis preferents Club Clínicum: cordó umbilical cèl·lules mare, balnearis, cirurgia 
refractiva, cirurgia estètica, osteopatia, ortopèdia... 

✓ La més avançada tecnologia en mitjans de diagnòstic: PET, DMD, TAC… 

✓ Unitat d’Atenció a la Dona: Escola d’Educació Maternal, Unitat de Menopausa, 
Recuperació de sòl pelvià, tractament d’incontinència urinària. 

✓ Tractament làser en cirurgia urològica (làser verd), intervencions, hospitalitzacions, 
UCI, etc. 

  

OFERTA EXCLUSIVA COL·LECTIU OBERT 3x1 
 

1. ASSEGURANÇA DE SALUT + 
2. ASSEGURANÇA DENTAL + 
3. SERVEIS CLUB CLÍNICUM 

 
PER A ASSOCIATS I FAMILIARS DIRECTES 

(cònjuge, parella de fet i fills) 
 

 
 

estalvia fins a un 55% 
en la teva assegurança mèdica familiar 
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BENVINGUT A CLÍNICUM! 

 

 

Benvolguts Srs. / Benvolgudes Sres. Federació de Serveis a la Ciutadania-CC.OO, 

 

En primer lloc, volem agrair-li la confiança que ha dipositat en nosaltres pel que fa a la cura de la seva salut i a 

la de tota la seva família d’empleats. 

 

Fa més de 70 anys que vetllem per la salut dels nostres assegurats. La nostra filosofia d’empresa ha estat i 

continuarà sent la medicina personalitzada, amb un tracte molt directe i sense llistes d’espera. Posem a la seva 

disposició el nostre reconegut Quadre Mèdic, les millors clíniques i centres de diagnòstic.  

 

Som pioners en la innovació de cobertures, com ara la Medicina Natural, Medicina Preventiva, Reproducció 

Assistida i Unitat d’Atenció a la Dona, en la qual oferim a les nostres assegurades una cobertura integral i un 

acompanyament al llarg de les diferents etapes en la seva vida.  

 

Tenim el plaer de presentar-li el nostre Briefing de Salut 3x1, amb el qual podrà accedir a: 

 

1. Assegurança de Salut “CLÍNICUM PRÈMIUM”. El producte amb més cobertura, per als més 

exigents. 

2. Assegurança Dental “CLÍNICUM DENTAL NACIONAL”. Més de 2.100 clíniques i 4.500 odontòlegs. 

3. Club Clínicum. Un dels nostres grans fets diferencials. Qualitat, exclusivitat i estalvi són la nostra 

presentació. 

 

Per cobrir les seves necessitats assistencials. Esperem que l’estudiï i que sigui de la seva aprovació, donada la 

gran cobertura que ofereix a un preu molt assequible.  

 

Li oferim l’única assegurança de salut col·lectiva del mercat amb cobertura vitalícia, blindada, (Article 10 

Condicionat General) només vostè pot rescindir el contracte. Per a nosaltres, els valors són el més important; 

valors intrínsecs de l’entitat que s’han transmès de generació en generació entra la directiva (quarta generació 

familiar) i els empleats com són: 

 

• La confiança que amb la nostra actuació ens han reconegut els nostres clients, des dels nostres 

orígens. 

• La humanitat amb què cada dia fem la nostra feina, oferint un servei sensible a les dificultats 

particulars de cada assegurat o pacient. 

• La proximitat entesa com la proximitat i el tracte familiar amb els nostres assegurats. 

• L’honestedat, transmetent transparència als nostres assegurats, pacients, col·laboradors, centres 

associats i treballadors. 

 

Li donem la benvinguda a la nostra entitat tots els que formem aquesta gran família que és Clínicum, i seria per 

a nosaltres una gran satisfacció comptar amb vostè i els seus entre els nostres assegurats.  

 

 

 

 

 

Oriol Cascante Alzamora  

Director Comercial 

 
 

 

Tel. 93 237 11 22 - M. 649 884 321  
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1. ASSEGURANÇA DE SALUT 

 

Índex 

 

Amb la nostra assegurança de salut per a col·lectius, accedeixi a través de les cobertures bàsiques a la major 

cobertura i sense copagaments. 

 

A. GARANTIES BÀSIQUES 

 

1. Medicina Primària 9 

- Medicina General 

- Pediatria 

- ATS/DUE 

- Servei permanent d’urgències 24 hores 

- Servei d’urgència a desplaçats 

 

2. Programa Serveis Domiciliaris 9 

- Ajuda domiciliària 

- Seguiment de crònics 

- Extraccions de sang 

- Oxigen 

- Electrocardiogrames 

- Ambulància 

 

3. Asistencia en viatge 10 

- Assistència mèdica i sanitària 

- Repatriació o transport sanitari de ferits o malalts 

- Repatriació o transport de la resta d’assegurats des de l’estranger 

- Repatriació o transport de menors o disminuïts des de l’estranger 

- Convalescència a l’hotel a l’estranger 

- Repatriació o transport de l’assegurat que ha mort a l’estranger 

- Tornada anticipada des de l’estranger per defunció d’un familiar 

- Transmissió de missatges urgents 

 

4. Servei Clínicum Atenció Mèdica Telefònica 24 hores els 365 dies de l’any 12 

 

5. Medicina Natural 12 

- Acupuntura 

- Homeopatia 

- Quiromassatge 

- Reflexoteràpia podal 

- Massoteràpia del dolor 

 

6. Medicina Preventiva 12 

- Programa de diagnòstic precoç de càncer de mama 

- Programa de diagnòstic precoç de càncer de pròstata 

- Programa de valoració de risc cardiovascular 
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- Programa de reconeixement i revisió optomètrica anual 

- Revisió prova auditiva neonatal (otoemissions acústiques) 

- Programa de revisió auditiva 

- Programa de vacunació pediàtrica 

- Programa de control medicina general 

 

7. Unitat d’Atenció a la Dona 13 

- Escola d’educació maternal: prepart i postpart 

- Unitat de menopausa 

- Recuperació de sòl pelvià 

 

8. Especialitats mèdiques i quirúrgiques 14 

 

9. Mitjans de diagnòstic 16 

 

10. Tractaments especials 17 

 

11. Hospitalitzacions medicoquirúrgiques 18 

 

B. ALTRES SERVEIS INCLOSOS 

 

1. Reproducció Assistida 20 

- Estudi i diagnòstic de l’esterilitat de la parella 

- Inseminació artificial 

- Fecundació in vitro 

 

2. Pròtesis internes i/o material d’osteosíntesi 21 

- Cardiològiques 

- Cirurgia general 

- Ginecològiques 

- Neurocirurgia 

- Otorrinolaringologia 

- Patologies de colon 

- Traumatològiques 

- Urològiques 

- Vies biliars 

 

3. Reconstrucció de mama per malaltia, inclosa pròtesi (postcirurgia oncològica) 21 

 

4. Assistent social 21 

 

5. Medicina tropical infantil 21 

 

6. Podologia 22 

 

7. Ajut domiciliari 22 

 

8. Servei d’assistència per a gent gran i dependents 22 

 

9. Esterilització tubària via histeroscòpica 22 
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10. Psicologia 22 

 

11.  Diagnòstic d’esterilitat 22 

 

12.  Prova auditiva neonatal (otoemissions acústiques) 22 

 

13.  Programa de diagnòstic ràpid i assessorament mèdic per a malalties greus 22 

 

14.  Unitat de deshabituació al tabaquisme 22 

 

15.  Ajuda en pròtesis capil·lars 23 

 

16.  Protecció a la família 23 

 

17.  Centres d’internament clínic 23 

 

 

C. GARANTIES COMPLEMENTÀRIES INCLOSES 

 

1. Segona Opinió de Diagnòstic 26 

 

2. L’assistència sanitària que exigeixi el tractament conseqüent d’accidents laborals, 

professionals i els emparats per l’assegurança obligatòria d’automòbils 26 

 

3. Servei de Videoconsulta 26 

 

4. Cercle Clínicum Sènior 26 
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2. ASSEGURANÇA DENTAL 

 

Amb la nostra assegurança dental integral per a col·lectius, accedeixi a la major qualitat en serveis dentals per 

a vostè i la seva família, amb la major cobertura geogràfica: més de 2.100 clíniques dentals per tot el territori 

nacional i més de 4.500 odontòlegs. 

 

• Descripció del producte 28 

 

• Avantatges de contractar Clínicum Dental 28 

 

GARANTIES: 

 

1. Especialitats 29 

- Odontologia preventiva 

- Radiologia 

- Obturacions 

- Endodòncies 

- Periodòncia 

- Ortodòncia 

- Pròtesi fixa 

- Pròtesi removible 

- Cirurgia Oral 

- Implantologia 

- Estètica dental 

- Patologia articulació Temperomandibul·lar -ATM 

- Ortodòncia invisible-Invisaling 

 

2. 17 serveis gratuïts 29 

 

3. Comparativa de preus 30 

 

4. Taula de franquícies 31 

 

5. Quadre Mèdic Dental (poblacions) 33 
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3. CLUB CLÍNICUM  

 

Un servei que neix per a donar resposta a totes aquelles peticions d’assegurats pel que fa a temes 

complementaris a la seva pòlissa actual i relacionats amb la salut (cirurgia estètica, fertilitat, cirurgia refractiva, 

balnearis, etc.), amb unes condicions molt avantatjoses. 

 

SERVEIS PREFERENTS FRANQUICIATS 40 

 

1. Anàlisis genètiques 

2. Centres auditius 

3. Centres termals i balnearis 

4. Certificats mèdics 

5. Cirurgia estètica 

6. Cirurgia refractiva oftalmològica 

7. Conservació cordó umbilical cèl·lules mare 

8. Dermatologia estètica 

9. Dietètica i nutrició 

10. Parafarmàcia 

11. Ioga i Taichí 

12. Medicina estètica 

13. Óptica 

14. Ortopèdia  

15. Osteopatia 

16. Quiromassatge  

17. Quiropòdia 

18. Quiropràctica 

19. Reflexoteràpia 

20. Reproducció assistida i infertilitat 

21. Serveis d’assistència a persones grans i amb dependència 

22. Sexologia 

23. Unitat Antiestrés 

 

 

GUIA DE L’USUARI 41 

PROPOSTA EXCLUSIVA: CONDICIONS 42 
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1. ASSEGURANÇA DE SALUT  

 

A. GARANTIES BÀSIQUES 

 

1. MEDICINA PRIMÀRIA 

• Medicina general 

En consultori i a domicili quan a causa de la malaltia l’assegurat no es pugui desplaçar al consultori. 

• Pediatria i puericultura  

Comprèn l’assistència fins els 14 anys d’edat, en consultori i a domicili, en els termes indicats per a la 

medicina general. Inclòs el tractament dels prematurs amb hospitalització, en cas que es necessités. 

• Nova unitat de lactància (al Centre Mèdic Clínicum) 

• Ajudant tècnic sanitari (ATS – DUE)  

En consulta i a domicili, si el malalt ha de fer llit, prèvia prescripció d’un metge de l’entitat. 

• Servei permanent d’urgències 

Les urgències s’atendran als Centres que consten al Quadre Mèdic de Clínicum, que figuren a la targeta 

magnètica de l’assegurat, o que es facin saber mitjançant les comunicacions que oportunament enviï la 

companyia. L’assistència serà a domicili sempre que l’estat del malalt ho requereixi, prescrita per un Metge 

generalista i/o ATS i segons disponibilitat de població.  

• Servei a desplaçats 

Els assegurats que eventualment es trobin fora de la seva província de residència habitual rebran 

assistència, tant mèdica como quirúrgica, amb acord a les condicions de la pòlissa subscrita, en relació a 

la totalitat dels serveis bàsics i prestacions complementàries que tinguessin garantits i que fos necessari i 

factible que se’ls prestés, en casos única i exclusivament d’urgència. Aquest servei es faria a la capital de 

província més propera segons l’ Annex a les Condicions Generals d’Assistència en Viatge de la companyia 

que ens presta els serveis. 

 

2. PROGRAMA SERVEIS DOMICILIARIS 

• Ajuda domiciliària 

Per als assegurats/es que no poden valdre’s per ells mateixos i necessiten una ajuda a domicili per a temes 

de higiene i recuperació funcional. Límit de 20 sessions a l’any. Amb prescripció facultativa de la 

companyia. 

Carència: Les garanties d’aquesta prestació complementària començaran un cop hagin passat 6 mesos 

des de la data de la seva acceptació.  

• Seguiment de pacients crònics 

En consultori i a domicili quan a causa de la malaltia l’assegurat no pugui desplaçar-se al consultori. 

• Extraccions de sang 

En consultori i a domicili quan a causa de la malaltia l’assegurat no pugui desplaçar-se al consultori. 

• Oxigen 

En consultori i a domicili quan a causa de la malaltia l’assegurat no pugui desplaçar-se al consultori. 

• Ambulància fora del terme municipal i dins la regió 

La prestació d’aquest servei de trasllat del malalt al sanatori o viceversa es farà sempre que sigui prescrit 

per un facultatiu de l’entitat i la situació del pacient impossibiliti la utilització dels serveis ordinaris de 

transport. 

• Electrocardiogrames 

En consultori i a domicili quan a causa de la malaltia l’assegurat no pugui desplaçar-se al consultori. 
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3. ASSISTÈNCIA EN VIATGE 

A. GARANTIES 

•  Assistència mèdica i sanitària  

L’assegurador es farà càrrec de les despeses corresponents a la intervenció, dels professionals i 

establiments sanitaris requerits per a l’atenció de l’assegurat, malalt o ferit. 

Queden expressament inclosos, sense que l’enumeració tingui caràcter limitador, els següents serveis: 

a) Atenció a càrrec d’equips mèdics d’emergència i especialistes. 

b) Exàmens mèdics complementaris. 

c) Hospitalitzacions, tractaments i intervencions quirúrgiques. 

d) Subministrament de medicaments en internament, o reintegrament del seu cost en lesions o 

malalties que no requereixin hospitalització. 

e) Atenció de problemes odontològics aguts, és a dir els que per infecció, dolor o trauma requereixin un 

tractament d’urgència. 

L’assegurador es farà càrrec de les despeses corresponents a aquestes prestacions, fins a un límit per 

assegurat de 15.000 euros, o el seu equivalent en moneda local, quan les prestacions es realitzin a 

l’estranger. Les despeses odontològiques es limiten en 24,04 euros a l’estranger. A Espanya aquestes 

despeses es limiten en 30,05 euros. 

 

• Repatriació o transport sanitari de ferits o malalts  

En cas d’accident o malaltia sobrevinguda de l’assegurat, l’assegurador es farà càrrec de: 

a) Les despeses de trasllat en ambulància fins a la clínica o hospital més proper. 

b) El control per part del seu Equip Mèdic, en contacte amb el metge que estigui atenent l’assegurat ferit 

o malalt, per tal de determinar les mesures a prendre més convenients per al millor tractament a seguir, 

i el mitjà més idoni per al seu eventual trasllat fins a un centre hospitalari més adequat, o fins al seu 

domicili. 

c) Les despeses de trasllat del ferit o malalt, pel mitjà de transport més adequat, fins al centre hospitalari 

prescrit o al seu domicili habitual. 

 

El mitjà de transport utilitzat en cada cas el decidirà l’Equip Mèdic de l’assegurador en funció de la urgència 

i gravetat del cas. A Europa, fins i tot es podrà comptar amb un avió sanitari especialment condicionat. 

Si l’assegurat hagués d’ingressar en un centre hospitalari no proper al seu domicili, l’assegurador es farà 

càrrec, en el seu moment, del subsegüent trasllat fins a aquest centre.  

 

• Repatriació o transport de la resta d’assegurats des de l’estranger 

Quan en aplicació de la garantia de Repatriació o transport sanitari de ferits o malalts, s’hagi hagut de 

repatriar o traslladar, per malaltia o accident, un dels assegurats i això impedeixi al seu cònjuge, ascendents 

o descendents en primer grau, o germans, la continuació del viatge pels mitjans inicialment previstos, 

l’assegurador es farà càrrec del transport dels familiars de l’assegurat al seu domicili o al lloc 

d’hospitalització. 

 

• Repatriació o transport de menors o disminuïts des de l’estranger 

Si l’assegurat, en cas de ser repatriat o traslladat en aplicació de la garantía de Repatriació o transport 

sanitari de ferits o malalts, viatgés únicament acompanyat de fills disminuïts o de fills menors de quinze 

anys, l’assegurador organitzarà i es farà càrrec del desplaçament, anada i tornada, d’una hostessa o d’una 

persona designada per l’assegurat, a fi d’acompanyar els nens en la tornada al seu domicili. 
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• Convalescència en hotel a l’estranger 

Si l’assegurat malalt o ferit no pogués tornar al seu domicili per prescripció mèdica, l’assegurador es farà 

càrrec de les despeses d’hotel causades per la prorrogació d’estada, fins a 100 euros diaris, i per un període 

màxim de 10 dies. 

 

• Repatriació o transport de l’assegurat que ha mort a l’estranger 

En cas de defunció d’un assegurat, l’assegurador organitzarà el trasllat del cos fins al lloc d’inhumació a 

Espanya i se’n farà càrrec de les despeses. 

Dins d’aquestes despeses hi estan incloses les del condicionament post mortem, d’acord amb els requisits 

legals. 

No hi són incloses les despeses d’inhumació i cerimònia. 

L’assegurador es farà càrrec de la tornada de la resta d’assegurats al seu domicili, en cas que no ho puguin 

fer pels mitjans inicialment previstos. 

En el supòsit que l’assegurat no tingui la seva residència habitual a Espanya, se’l repatriarà fins al lloc d’inici 

del viatge a Espanya. 

 

• Tornada anticipada des de l’estranger per defunció d’un familiar 

Si qualsevol dels assegurats ha d’interrompre el seu viatge a causa de la defunció del seu cònjuge, 

ascendent o descendent en primer grau, o germà, l’assegurador es farà càrrec del transport, anada i 

tornada, en avió (classe turista) o tren (1ª classe), des del lloc en què es trobi fins al d’inhumació a Espanya. 

Alternativament a la seva elecció, l’assegurat podrà optar per dos bitllets d’avió (classe turista) o tren (1ª 

classe), fins al seu domicili habitual. 

 

• Transmissió de missatges urgents 

L’assegurador se farà càrrec de transmetre els missatges urgents que li siguin encarregats pels 

assegurats, a conseqüència dels sinistres coberts per les presentes garanties. 

 

B. EXCLUSIONS 

Les garanties concertades no comprenen: 

a) Els fets voluntàriament causats per l’assegurat o els fets en què hi concorri frau o culpa greu 

per part de l’assegurat. 

b) Les dolences o malalties cròniques preexistents, així com les seves conseqüències, patides 

per l’assegurat amb anterioritat a l’inici del viatge. 

c) La mort per suïcidi o les lesions o malalties derivades del seu intent o produïdes 

intencionadament per l’assegurat a sí mateix, i les derivades d’empresa criminal de l’assegurat. 

d) Les malalties o estats patològics produïts per la ingestió d’alcohol, psicotròpics, al·lucinògens 

o qualsevol droga o substància de similars característiques.  

e) Els tractaments estètics i el subministrament o reposició d’audífons, lentilles, ulleres, i pròtesis 

en general, així com les despeses produïdes per parts o embarassos i qualsevol tipus de 

malaltia mental. 

f) Les lesions o malalties derivades de la participació de l’assegurat en apostes, competicions o 

proves esportives, la pràctica de l’esquí i de qualsevol altre tipus d’esports d’hivern o dels 

anomenats esports d’aventura (s’hi inclou el senderisme, trekking i activitats similars), i el 

rescat de persones al mar, muntanya o zones desèrtiques. 

g) Els supòsits que provinguin, de manera directa o indirecta, de fets produïts per energia nuclear, 

radiacions radioactives, catàstrofes naturals, accions bèl·liques, disturbis o actes terroristes. 
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h) Qualsevol tipus de despesa mèdica o farmacèutica inferior a 9 euros. 

i) Diagnòstic, seguiment i tractament de l’embaràs, la seva interrupció voluntària i parts. Només 

queden cobertes exclusivament les complicacions patològiques agudes e imprevisibles 

d’aquests estats que es produeixin en els sis primers mesos de gestació.  

 

C. PETICIÓ D’ASSISTÈNCIA 

Quan es produeixi un fet que pugui donar lloc a les prestacions cobertes, serà indispensable que l’assegurat es 

comuniqui amb el servei d’ urgència establert per l’assegurador, Telèfon 93 275 63 33, des d’Espanya o telèfon  

34 93 485 74 73 des de l’estranger. Haurà d’indicar: nom de l’assegurat, número de Pòlissa, lloc i número de 

telèfon d’on estigui i tipus de assistència que precisa; Aquesta trucada podrà fer-se a cobrament revertit. 

 

4. CLÍNICUM ATENCIÓ MÈDICA TELEFÒNICA 24 HORES 365 DIES DE L’ANY 

Aquest servei Clínicum 24HORES d’informació mèdica atès per un facultatiu pretén donar un suport 

complementari a les consultes mèdiques, és a dir, a tots els dubtes o qüestions que vostè necessiti aclarir. 

 

5. MEDICINA NATURAL 

• Acupuntura 

Definició: És una tècnica mèdica que s’utilitza per a sanar (principalment per calmar dolor) per mitjà 

d’agulles en punts estratègics del cos. És un component de la medicina tradicional xinesa. 

Cobertura: Visita directa a l’especialista. Cobertura de 10 sessions anuals ampliable sota prescripció 

mèdica. Material no reutilitzable a càrrec de l’assegurat. 

• Homeopatia 

Definició: Sistema curatiu de Medicina Alternativa que aplica a les malalties, en dosis mínimes, les mateixes 

substàncies que en majors quantitats produirien a l’home sa símptomes iguals o semblants als que es vol 

combatre.  

Cobertura: Visita directa a l’especialista. 

• Quiromassatge 

Definició: S’entén per Quiromassatge un conjunt de tècniques dirigides a mitigar els dolors musculars, ja 

siguin de tipus tensional, de bloqueig energètic o de falta de to. 

Cobertura: Només processos aguts, excloent-hi els crònics. Cobertura de 10 sessions anuals. 

• Reflexoteràpia Podal 

Definició: Massatge a la planta dels peus, on tots els òrgans corporals hi troben la seva zona reflexa. 

Cobertura: Només processos aguts, excloent-hi els crònics. Cobertura de 10 sessions anuals. 

• Mesoteràpia del Dolor 

Definició: És la tècnica menys dolorosa d’injectar una petita quantitat de fàrmac convencional o homeopàtic, 

vitamines, minerals, aminoàcids i enzims en la mesodermis (o capa mitja de la pell) 

Cobertura: Visita directa a l’especialista. Medicació a càrrec de l’assegurat. 

 

6. MEDICINA PREVENTIVA – PROGRAMES SALUT 

Queden inclosos els controls preventius, adequats a l’edat de l’assegurat, prescrits per un Metge del 

Quadre Mèdic de Clínicum, i realitzats amb mitjans i tècniques cobertes per la garantia de la Pòlissa. 

• Programa de diagnòstic precoç de càncer de mama 

Revisió ginecològica anual per a la prevenció del càncer de mama, endometri i cèrvix. 

• Programa de diagnòstic precoç de càncer de pròstata 

Ecografia prostàtica a partir dels 45 anys. 
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• Programa de valoració de risc cardiovascular 

Inclou la prevenció del risc coronari en persones majors de 40 anys.  

• Programa de revisió optomètrica anual 

Cobertura de graduació de la vista i pressió intraocular. 

• Programa de revisió auditiva 

• Prova auditiva neonatal (Otoemissions acústiques) 

• Programa pediàtric de vacunació 

Programa de vacunació gratuïta al Centre Mèdic de Passeig de Gràcia, 121 (Barcelona). Inclou controls 

preventius i de desenvolupament infantil. 

• Programa de control de medicina general 

Examen del pacient i controls analítics. 

 

7. PROGRAMA EXCLUSIU ASSEGURADES CLÍNICUM D’ATENCIÓ A LA DONA 

 

• Educació Maternal 

Seguiment de l’embaràs: 
- Gimnàstica prepart 
- Relaxació 
- Respiracions, contraccions 
- Preparació al part i evolució 
- Preparació per a la cesària 

Atenció al pare:  Xerrades amb vídeo 
 Part 
 Lactància Materna 
 Accidents Infantils 
Suport psicològic 
Panereta pel nadó de regal (preparació) 
15 classes 

 

• Postpart 

Gimnàstica Post Part 
Preparació del cos 
Relaxació 
Recuperació del sòl pelvià, exercicis: Prevenció 
 Personalitzats – tractament 
Suport Psicològic 
Alimentació, lactància materna. Desmamament. Biberons. 
Baixa maternal, incorporació a la feina 
Puericultura, consells 
Mètodes anticonceptius, actualització 
15 classes 

 

• Unitat de Menopausa 

Seguiment de la dona: 
- Gimnàstica 
- Relaxació 
- Hàbits posturals. Prevenció de fractures 
- Suport Psicològic 
- Dansa del ventre 
- Alimentació. Pes. Canvis 
- Gimnàstica mental 
- Sessions de vídeo 

Temes d’exposició: Oci. Temps lliure 
 Parella. Fills i família.  
Canvis Sexualitat 
 Controls mèdics 
15 classes 
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• Recuperació funcional del sòl pelvià 

Programa personalitzat 
Centre Mèdic Clínicum: Passeig de Gràcia, 121 de Barcelona. 

 

• Atenció sanitària postpart personalitzada  

Servei d’assistència individualitzada per llevadores especialitzades en atenció postpart. 
 

8. ESPECIALITATS MÈDIQUES I QUIRÚRGIQUES 

Assistència mèdica sanitària en règim ambulatori o d’internament hospitalari, segons criteri mèdic, en les 

especialitats que es detallen: 

• Al·lergologia 

• Al·lergologia infantil 

• Anatomia patològica 

• Anestesiologia i reanimació 

Tot tipus d’anestèsies prescrites per metge de l’entitat. 

• Angiologia i cirurgia vascular 

• Aparell digestiu 

Medicina i Cirurgia. 

• Aparell digestiu infantil 

• Aparell respiratori-Pneumologia 

• Aparell respiratori-Pneumologia infantil 

• Cardiologia o aparell circulatori 

• Cardiologia infantil 

• Cirurgia cardiovascular 

• Cardiologia intervencionista hemodinàmica 

• Cirurgia general i digestiva 

• Cirurgia infantil 

• Cirurgia maxil·lofacial 

• Cirurgia maxil·lofacial infantil 

• Cirurgia plàstica i reparadora 

Inclou únicament la necessària com a conseqüència d’un accident o malaltia cobert per la pòlissa i per a la 

reparació del dany causat. Queda exclosa la cirurgia purament estètica. 

• Cirurgia pulmonar i mediastí 

• Coloproctologia 

Inclou el tractament quirúrgic ambulatori d’hemorroides. 

• Dermatologia: al·lèrgies i proves epicutànies 

• Dermatologia infantil 

• Dietètica i nutrició 

• Endocrinologia 

• Endocrinologia infantil 

• Geriatria 

• Ginecologia preventiva de malalties: planificació familiar  

Implantació del DIU. El dispositiu és a càrrec de l’assegurada. Carència: Les garanties d’aquesta 

prestació complementària començaran un cop hagin passat 6 mesos de la data de la seva acceptació. 
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• Ginecologia i obstetrícia 

Vigilància de l’embaràs per un metge tocòleg que l’assistirà en els parts.  

• Ginecologia infantil 

• Hematologia 

• Hematologia infantil 

• Llevadora 

Assistència a parts 

• Medicina esportiva 

• Medicina interna 

• Microaudiocirurgia 

Cirurgia funcional de l’oïda i timpanolàsties 

• Nefrologia 

• Nefrologia infantil 

• Neurocirurgia central i perifèrica 

• Neurocirurgia infantil 

• Neurologia 

• Neurologia infantil 

• Neuropsiquiatria 

• Odontologia 

Cures estomatològiques i extraccions. Queden exclosos els empastaments, pròtesis, ortodòncies i 

neteges de boca, excepte en el cas que sigui prescrit per facultatiu especialista de la nostra entitat. 

• Odontologia infantil 

El mateix que en Odontologia 

• Oftalmologia 

Correcció quirúrgica de la miopia, no per motius estètics, i trasplantament de còrnia. 

• Oftalmologia infantil 

El mateix que en Oftalmologia 

• Oncologia mèdica 

Inclou el tractament amb accelerador lineal 

• Otorrinolaringologia 

• Otorrinolaringologia infantil 

• Unitat de menopausa 

Limitada a 6 sessions anuals. Els assegurats que hagin esgotat les sessions anuals, sempre podran 

accedir a aquests serveis a través del Club Clínicum amb descomptes. 

• Proctologia 

• Psicologia 

Limitada a 3 sessions. La resta amb franquícia per part de l’assegurat amb facultatius de la nostra 

entitat. 

• Psiquiatria 

Inclou el tractament de malalties mentals i nervioses sota prescripció d’un facultatiu de l’entitat. Queda 

exclòs d’aquesta cobertura tot allò relacionat amb la psicologia: psicoanàlisi, hipnosi, psicoteràpia 

i test psicològic. 

• Reumatologia 

• Tocologia 
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• Traumatologia i ortopèdia 

• Traumatologia infantil 

• Urologia 

• Urologia infantil 

 

9. MITJANS COMPLEMENTARIS DE DIAGNÒSTIC 

 

Prèvia prescripció d’un metge de l’entitat, aquesta cobertura comprèn tots els mitjans de diagnòstic 

reconeguts per la pràctica mèdica i d’ús comú a Espanya en el moment de subscripció de la pòlissa per 

part de l’assegurat.  

Fidel a la seva tradició, Clínicum procurarà anar-les incorporant a les seves pòlisses, en el moment en què 

la seva utilitat i eficàcia sigui degudament contrastada.  

 

• Amniocentesi 

• Angiografia digital 

• Broncoscòpia quirúrgica 

• Cobaltoteràpia 

• Densitometries òssies. Una prova per any. 

• DMD (Diagnòstic per multi detectores) 

• Ecografies 

• Ecografia obstètrica 4D (dimensions) color 

• Ecomamografies 

• Electrocardiogrames. En consulta i a domicili. 

• Electroencefalogrames 

• Electrologia mèdica 

• Electromiogrames 

• Electroteràpia 

• Encefalogrames 

• Endoscòpia digestiva 

• Laparoscòpia 

• Mamografia 

• Metabolisme basal 

• Gammagrafia 

• Isòtops radioactius 

• Laboratori d’anàlisis clíniques, anatomopatològics i biològics. Carència cariotipus: 18 mesos. 

• PET.(Tomografia per Emissió de Positrons) 

• Polisomnografia de la son 

• Radiologia 

Radioscòpies, radiografies, tomografies, urografies, cistografies i tota mena d’exploracions radiogràfiques 

amb la finalitat de fer un diagnòstic, incloent-hi les exploracions especials per a les tècniques quirúrgiques 

assenyalades a l’ordre ministerial del 11 de juny de 1963, com ara ventriculografies, arteriografies, 

encefalografies, etc. Els mitjans de contrast són a càrrec de l’entitat fins a la quantitat de 100€. 

• Ressonància nuclear magnètica (RNM) 

Com a mitjà complementari de diagnòstic en tots els casos que sigui necessari, prèvia prescripció d’un 
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facultatiu de l’entitat. L’aplicació de la R.N.M. s’estén als diagnòstics de cap i tronc exclusivament. El cost 

dels mitjans de contrast són a càrrec de l’entitat fins a la quantitat de 100€. 

• Tomografia Axial Computada (ESCÀNER) 

Com a mitjà complementari de diagnòstic en tots los casos que sigui necessari. Carència: Les garanties 

d’aquesta assegurança començaran un cop transcorreguts sis mesos des de la data de la seva acceptació.  

• Triple Screening 

Prèvia prescripció d’un metge de l’entitat, aquesta cobertura comprèn tots los mitjans de diagnòstic 

reconeguts per la pràctica mèdica i d’ús comú a Espanya en el moment de subscripció de la pòlissa per 

part de l’assegurat. Fidel a la seva tradició, Clínicum procurarà anar-les incorporant a les seves pòlisses, 

en el moment en què la seva utilitat i eficàcia sigui degudament contrastada. 

 

10. TRACTAMENTS ESPECIALS 

Aquests serveis es prestaran als centres designats per l’entitat, prèvia prescripció d’un metge especialista 

de la companyia.  

• Aerosols i ventiloteràpia 

• Angioplàstia coronària i valvuloplàstia mitral, aòrtica i pulmonar 

• Electroradioteràpia 

• Radioteràpia superficial i profunda, ona curta, rajos infrarojos, rajos ultraviolats i corrents 

elèctriques. 

• Fisioteràpia i rehabilitació a domicili, en Centre Mèdic i post intervenció quirúrgica en hospital 

• Logopèdia. Límit de 8 visites anuals. 

• Logofoniatria. Per a processos de recuperació post quirúrgica.  

• Làser Excímer oftalmològic 

• Làser proctològic 

• Làser en otorrinolaringologia 

• Làser urològic 

• Litotrícia per litiasi renal 

tractament dels càlculs renals per ones de xoc, en centre sanitari designat per la companyia, prèvia 

prescripció per escrit d’un facultatiu de l’entitat. Només en aquells casos susceptibles de tractament 

quirúrgic, en habitació individual amb llit d’acompanyant. 

• Nutrició parenteral 

• Ortòptica. Límit de 10 sessions anuals. 

• Oxigenoteràpia ambulatòria i a domicili 

En clínica quirúrgica per a intervencions i parts distòcics i prematurs. 

• Quimioteràpia, radiumteràpia, cobaltoteràpia, i radioteràpia oncològica 

En règim ambulatori i en règim hospitalari. Els dies d’estada seran els mateixos del servei d’hospitalització 

mèdica. El cost de la medicació necessària, anirà a càrrec de l’assegurat. 

• Radiofreqüència. Tractament per a les especialitats d’otorrinolaringologia, clínica del dolor i cirurgia 

vascular fins a 300 € per procés. 

• Transfusions de sang 

A càrrec de l’entitat l’acte mèdic de la transfusió en tots els casos, així com la sang i/o plasma a transfondre 

dins del quiròfan, però no fora de quiròfan, excepte en els casos d’alta cirurgia especialitzada, que correran 

a càrrec de l’entitat en curs pre o postoperatori en clínica. 

• Tractament amb ferro endovenós en hospital de dia amb anèmies ferropèniques 
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• Tractament del dolor 

• Tractaments locals amb àcid hialurònic només en intervencions quirúrgiques 

• Vasectomia i lligadura de trompes  

 
11. HOSPITALITZACIONS MEDICOQUIRÚRGIQUES 

 

L’hospitalització es realitzarà en clíniques designades per l’entitat a indicació d’un dels seus facultatius. El 

malalt ocuparà una habitació individual dotada de bany i llit per a l’acompanyant. L’entitat es farà càrrec de 

les despeses de quiròfan, productes anestèsics i medicaments utilitzats en l’hospitalització, així com la 

manutenció del pacient. 

 

• Hospitalització Quirúrgica 

Per a les intervencions quirúrgiques que ho requereixin i que hagin estat practicades per metges de l’entitat. 

Aquestes hospitalitzacions que es faran sempre en clíniques designades per l’entitat. El malalt ocuparà una 

habitació individual i seran a càrrec de l’entitat les estades, manutenció, cures i el seu material, així com les 

despeses de quiròfan, productes anestèsics i els medicaments emprats. Tindran la mateixa assistència els 

parts diagnosticats com a distòcics o prematurs. Sense límit de dies. 

 

• Hospitalització en unitat de cures intensives i unitat coronària (UVI) per intervenció quirúrgica  

Es realitzaran en clíniques designades per l’entitat. Tindran la durada que estimi necessària el Cap de la 

Unitat, que tindrà l’obligació d’informar per escrit dels criteris seguits en cas que ho sol·liciti l’assegurat. 

Aquest servei comprèn el cost de l’ internament a la Unitat corresponent, amb totes les despeses 

assistencials i de material que es produeixin, així com els honoraris del personal facultatiu que hi intervingui. 

Sense límit de dies. 

 

• Hospitalització per part 

Es realitzaran en clíniques designades per l’entitat. La partera ocuparà una habitació individual amb bany i 

llit per a l’acompanyant. L’entitat es farà càrrec de les estades, manutenció, cures i el seu material, així com 

les despeses de quiròfan, productes anestèsics i els medicaments. No té límit de dies. 

▪ Seguiment embaràs i part pel mateix tocoginecòleg.  

▪ Ecografies obstètriques de control i ecografia d’alta definició. 

▪ Ecografia obstètrica 4D (dimensions) color. 

▪ Amniocentesi i Triple Screening.  

▪ Assistència mèdica tocòleg-comadrona.  

▪ Monitorització fetal (NST) 

▪ 2 tipus d’anestèsia: pentotal i epidural. 

▪ Prova auditiva neonatal (otoemissions acústiques). 

▪ Cobertura de malformacions congènites il·limitades en gestació o part. 

 

• Hospitalització neonatològica 

Vigilància del nadó, a indicació del tocòleg, des del moment del part. Hospitalització del nadons prematurs-

neolactants-incubadora. Nurseria. Sense límit de dies. 

 

• Hospitalització mèdica  

Comprèn l’hospitalització per tractament mèdic que no precisa intervenció quirúrgica.  

Cobertura: L’ ingrés serà prescrit per un metge de l’entitat en un centre assignat per la companyia. El malalt 
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ocuparà una habitació individual amb llit d’acompanyant.  

Les despeses d’hospitalització, medicació i tractaments necessaris inclosos a la Pòlissa aniran a càrrec de 

l’entitat en cas de malalties agudes, i durant el temps que clínicament es consideri necessari per al 

diagnòstic i tractament del procés patològic agut. La cobertura serà fins a la data d’alta determinada pel 

metge de Clínicum responsable de l’assistència. No té límit de dies. 

Exclusions: Queda exclosa l’hospitalització de malalties de curs crònic, períodes de 

convalescència, terminals, els derivats pel tractament de la SIDA, els que es produeixin per 

intoxicacions voluntàries i internaments fundats per tema social. Queden exclosos de la 

contractació d’aquesta garantia les persones majors de 60 anys d’edat actuarial. 

Carència: Les garanties d’aquesta prestació complementària començaran un cop transcorreguts sis 

mesos des de la data de la seva acceptació.  

 

• Hospitalització psiquiàtrica  

L’ ingrés serà prescrit per un metge de l’entitat, així com l’ internament, en un centre especialitzat designat 

per la companyia. La prestació comprendrà les despeses d’estada, la medicació i els tractaments mèdics 

necessaris inclosos a la pòlissa. Només es facilitarà per al tractament dels brots aguts que no siguin 

de malalts crònics. L’hospitalització queda limitada a un període màxim de 40 dies per any.  

Exclusions: Queden excloses malalties anteriors a la contractació de la pòlissa, els derivats 

d’addiccions i/o accidents i teràpies de grup, psicoanàlisi i hipnosi. La cobertura serà fins a la 

data d’alta determinada pel metge de Clínicum responsable de l’assistència.  

No s’hi inclou el llit de l’acompanyant pel tipus de característiques de l’ ingrés. 

 

• Hospitalització en unitat de cures intensives i unitat coronària (UVI) per malaltia 

Cobertura: Les despeses d’hospitalització, medicació i tractaments necessaris inclosos a la Pòlissa aniran 

a càrrec de l’entitat, en cas de situacions clíniques o malalties agudes i fins que el malalt pugui ser traslladat 

a altres unitats d’hospitalització ordinària. Sense límit de dies. 

Exclusions: S’exclou la cobertura de l’estada a la UVI a partir que el procediment o situació clínica 

del pacient sigui diagnosticada d’irreversible (p.ex. coma cerebral i vegetatiu persistent o 

permanent i altres) i/o quan l’assistència a la UVI tingui l’exclusiva finalitat de facilitar mesures de 

suport o de manteniment al pacient, les afeccions cròniques en processos no aguts, els derivats 

pel tractament de la SIDA, els que es produeixin per intoxicacions voluntàries, els processos 

terminals e internaments fundats en problemes de tipus social. 

Queden exclosos de la contractació d’aquesta garantia les persones majors de 60 anys d’edat 

actuarial. 

Carència: Las garanties d’aquesta prestació complementària començaran un cop transcorreguts deu 

mesos des de la data de la seva acceptació. 
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B. ALTRES SERVEIS INCLOSOS 

 

1. REPRODUCCIÓ ASSISTIDA 
 

• Estudi i diagnòstic de l’esterilitat de la parella 

Estudi i diagnòstic de l’esterilitat de la parella primària o secundària que inclou: 

En la dona:  

▪ Analítica amb determinacions hormonals específiques 

▪ Histerosalpingografia (radiografies de l’interior de l’úter i les trompes). 

▪ Ecografia ginecològica 

▪ Cariotipus 

▪ Visites 

En l’home:  

▪ Un o dos seminogrames 

▪ Cariotipus 

▪ Visites 

 

Un cop fet el diagnòstic, la correcció de les possibles causes tractables: 

En la dona: histeroscòpia, laparoscòpia, tractament d’inducció per a l’ovulació,.. 

En l’home: varicocele, dèficit hormonal,..  

 

• Inseminació artificial, 3 intents 

Inseminació artificial, 3 intents. 

 

▪ Inducció de l’ovulació 

▪ Visites de control 

▪ Ecografies 

▪ Analítiques relacionades 

▪ Preparació del semen 

▪ Semen de donant 

▪ Inseminació 3 intents 

▪ Transferència de embrions congelats 

 

• Fecundació in vitro, 1 intent 

Un intent que comprèn les mateixes actuacions que en la inseminació, més: 

▪ Laboratori de fecundació in vitro 

▪ Biòpsia testicular per a l’obtenció d’espermatozoides si precisa. 

▪ Congelació i manteniment d’embrions. 

▪ Transferència de embrions congelats. 

 

CONDICIONS I CARÈNCIES: Estar assegurats a Clínicum amb l’assegurança d’assistència sanitària 

modalitat Clínicum Total o Clínicum Total Plus ambdós membres de la parella amb una antiguitat mínima 

de quatre anys. La data d’efecte per a comptabilitzar el període de carència sempre serà la de l’última 

incorporació. La dona ha de tenir una edat inferior a 40 anys i no ha d’haver tingut descendència. Cap 

membre de la parella no ha d’haver estat sotmès a tècniques d’anticoncepció permanent: vasectomia, 

lligadura de trompes o altres mètodes. 

L’estudi i diagnòstic de l’esterilitat, la inseminació artificial i la fecundació in vitro seran únicament prescrits 
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pels facultatius de la companyia, realitzats per metges de l’entitat i als centres mèdics i hospitalaris 

designats per Clínicum. 

Exclusions: Queden excloses les tècniques de Diagnòstic Genètic pre implantacional, la biòpsia 

testicular per a estudi meiosis i la donació d’ovòcits en cas de necessitar-ho. Els assegurats que 

no compleixin aquestes condicions, sempre podran accedir a aquests serveis, amb descomptes 

del 25% aplicat a través del Club Clínicum.  

 

2. PRÒTESIS INTERNES I/O MATERIAL D’OSTEOSÍNTESI 

Les pròtesis internes i/ material d’osteosíntesi anirà a càrrec de l’entitat, amb un cost límit de 6.000€ per 

cada intervenció quirúrgica:  

• Angiològiques: pròtesis vasculars en l’especialitat d’angiologia i cirurgia vascular. 

• Cardiològiques: vàlvules cardíaques, pròtesis de baypass cardíac, marcapassos. 

• Cirurgia general: botó per a gastrostomia i malles de prolene. 

• Ginecològiques: expansors i pròtesis mamàries per patologia oncològica. 

• Neurocirurgia: plàsties sintètiques neuroquirúrgiques de duramadre, vàlvules hidrocefalia, material 

osteosíntesis vertebral i material vertebroplàsties.  

• Otorinolaringologia: tubs de drenatge amb un cost límit de 100€. 

• Patologies de colon 

• Traumatològiques  

• Urològica: malles i pròtesis d’incontinència. 

• Vies biliars 

L’ assegurat es farà càrrec de qualsevol altre tipus de pròtesis, peces anatòmiques i ortopèdiques. 

Carència: Les garanties d’aquesta prestació complementària començaran un cop hagin transcorregut 24 

mesos des de la data de la seva acceptació.  

Exclusions: Queden excloses les intervencions quirúrgiques o tractaments derivats per patologies 

anteriors a la contractació de la pòlissa. 

 

3. RECONSTRUCCIÓ DE MAMA PER MALALTIA INCLOSA PRÒTESI (POSTCIRURGIA 

ONCOLÒGICA) 

Queden garantides les despeses sanitàries d’intervencions de reconstrucció mamària que es deriven de 

post cirurgia oncològica inclosa la pròtesi, un cop feta la prescripció facultativa per un metge de la 

companyia. 

Carència: Les garanties d’aquesta prestació complementària començaran un cop hagin transcorregut 

dotze mesos de la data de la seva acceptació. Exclusions: Queden excloses patologies o tractaments 

derivats de malalties anteriors a la contractació de la pòlissa. 

 

4. ASSISTENT SOCIAL 

Clínicum posa a la seva disposició la figura de l’Assistent Social. Aquesta persona s’ocupa d’assessorar 

els recursos disponibles tant en Assistència domiciliària com en centres d’internament geriàtric tant de la 

xarxa pública com privada. 

 

5. MEDICINA TROPICAL INFANTIL 

Consulta mèdica del viatger, adopcions i patologia tropical. 
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6. PODOLOGIA  

10 sessions anuals per beneficiari. La resta de sessions amb descompte del 50% a través de Club 

Clínicum. 

Els assegurats que hagin esgotat totes les sessions anuals incloses a la pòlissa podran accedir a aquests 

serveis a través de Club Clínicum, amb descomptes. 

 

7. AJUDA DOMICILIÀRIA 

Per als assegurats/es que no puguin valdre’s per si mateixos i necessiten una ajuda a domicili per a temes 

d’higiene i recuperació funcional. Límit de 20 sessions a l’any. Un cop hagi estat feta la prescripció 

facultativa de la companyia. Carència: Les garanties d’aquesta prestació complementària començaran un 

cop transcorreguts 6 mesos des de la data de la seva acceptació. 

 

8. SERVEI D’ASSISTÈNCIA PER A MAJORS I DEPENENTS 

L’objectiu és orientar i proporcionar assessorament especialitzat davant de situacions de necessitat d’un 

recurs sòcio-sanitari i/o social a les persones majors o familiars que tinguin una persona d’aquestes edats 

al seu càrrec. 

• Consultoria Social 

• Recursos residencials 

• Atenció a domicili 

• Teleassistència 

Extensió de la cobertura (veure Club Clínicum). Consultoria social gratuïta. 

 

9. ESTERILITZACIÓ TUBÀRIA VIA HISTEROSCÒPICA 

Realitzada en consulta, sense riscos d’anestèsia. 

 

10. PSICOLOGIA 

Limitada a 3 sessions. La resta amb franquícia per part de l’assegurat. 

 

11. DIAGNÒSTIC D’ESTERILITAT 

• Visita més exploració per metge ginecòleg (drets immediats) 

• Proves diagnòstiques: 

▪ Radiografies (drets immediats) 

▪ Ecografies (drets immediats) 

▪ Anàlisis 

1. Anàlisis simples i hormones bàsiques: FSH, LH, progesterona, prolactina, 17-betaestradiol, 

Beta-HCG, testosterona total i testosterona lliure, androstenediona, DHEA i DHEA-S. (drets 

immediats, sempre que no excedeixi de 20 proves en total) 

2. Anàlisi genètica d’infertilitat: cariotipus (18 mesos) 

 

12. PROVA AUDITIVA NEONATAL (OTOEMISSIONS ACÚSTIQUES) 

 

13. PROGRAMA DE DIAGNÒSTIC RÀPID I ASSESSORAMENT MÈDIC PER A MALALTIES 

GREUS 

 

14. UNITAT DE DESHABITUACIÓ AL TABAQUISME 
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15. AJUDA EN PRÒTESIS CAPIL·LARS  

Ajuda de 500 € per a qualsevol tipus de pròtesi derivada d’un procés oncològic. 

 

16. PROTECCIÓ A LA FAMÍLIA 

12 mesos de cobertura sense cost addicional per a tots els assegurats de la pòlissa en cas de mort per 

accident del prenedor. 

 

17. CENTRES D’INTERNAMENT CLÍNIC 

• CLÍNICA SAGRADA FAMÍLIA 

Torras i Pujalt, 1 – Tel. 93 212 23 00 

• CLÍNICA NOSTRA SENYORA DEL REMEI 

Escorial, 140 – Tels.93 285 07 77 / 93 285 00 10 

• CLÍNICA CORACHAN 

Buïgas, 19 – Tel. 93 254 58 00 

• CLÍNICA DEL PILAR – SANT JORDI 

Balmes ,271 – Tel. 93 236 05 00 

• CENTRE MÈDIC TEKNON 

Marquesa de Villalonga, 12 – Tel.93 290 62 00 

• INSTITUT UNIVERSITARI DEXEUS 

Sabino de Arana, 5-19, Tel. 93 227 47 00 

• CLÍNICA SANT HONORAT 

Av. Tibidabo, 20 – Tel. 93 212 70 00 

• CLÍNICA SANT JORDI (Sant Andreu) 

Plaça Estació, 12 – Tel. 93 504 71 00 

• POLICLÍNICA BARCELONA 

Guillem Tell, 4 – Tel. 93 416 16 16 

• HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA (Fins 18 anys) 

Ambsell de Cent, 437 – Tel. 93 231 05 12 

• HOSPITAL PLATÓ 

Plató, 21 – Tel. 933 069 900 

• CENTRE MÈDIC DELFOS  

Av. Hospital Militar, 151 – Tel. 93 254 50 00 

• CLÍNICA TRES TORRES 

Doctor Roux, 76 – Tel. 932 049 112 

• HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA (SANT CUGAT DEL VALLÈS) 

Gomera, s/n - Tel. 93 565 60 00 

• MÚTUA DE TERRASSA 

Plaza Dr. Robert, 5 - Tel. 93 736 50 50 

• HOSPITAL DE SANT CELONI (SANT CELONI) 

Avda. de l’Hospital, s/n - Tel. 93 867 03 17 / 93 867 06 17  

• CLÍNICA DEL VALLÈS (SABADELL) 

Passeig Rubio i Ors, 23 – Tel. 902 10 71 12 

• HOSPITAL RESIDÈNCIA SANT CAMIL (SANT PERE DE RIBES) 

Ctra. Puigmoltó, s/n km.0,8 - Tel. 93 896 00 25 
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• HOSPITAL GENERAL DE VIC (VIC) 

Francesc Plà, 1 - Tel. 93 889 11 11 / 93 889 11 99 

• CLÍNICA SANT JOSEP (VIC) 

Sant Segimó, 3 - Tel. 93 886 17 00 / 93 886 10 90 

• CLÍNICA DE VIC (VIC) 

Rda. Francesc Camprodon, 4 - Tel. 93 881 65 00 

• FUNDACIÓ HOSPITAL ASIL DE GRANOLLERS 

Avda. Francesc Ribas, s/n - Tel. 93 842 50 00 / 93 842 50 31 

• ALTHAIA- CLÍNICA SANT JOSEP (MANRESA) 

Caputxins, 16 - 93 878 70 15 / 93 877 13 50 

• HOSPITAL DE SANT BERNABÉ (BERGA) 

Ctra. de Ribes, s/n - Tel. 93 824 34 00 

• HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU (MARTORELL) 

Avda. Comunitats Comarcals, 1-3 - Tel. 902 077 033 

• SERVEIS ASSISTENCIALS D’AMPOSTA (AMPOSTA) 

Jacint Verdaguer, 11-13 –Tel. 977 70 00 50 / 977 70 01 00 

• CENTRE MQ REUS. (REUS) 

Antoni Gaudí, 26 - Tel. 977 31 63 01 

• CLÍNICA MONEGAL (TARRAGONA) 

López Peláez, 15-17 - Tel. 977 22 50 12 

• POLICLÍNICA COMARCAL EL VENDRELL (EL VENDRELL) 

Ctra. Santa Oliva, 51-53 - Tel. 977 66 01 40 / 977 66 06 38 

• CLÍNICA TERRES DE L´EBRE (TORTOSA) 

Joaquim Bau, 6-8 - Tel.977 588 205 / 977 588 200 

• CLÍNICA NTRA. SRA. DEL PERPÉTUO SOCORRO (LLEIDA) 

Bisbe Messeguer, 3 – Tel.973 26 61 00 / 973 28 07 57 

• HOSPITAL MONTSERRAT LLEIDA (LLEIDA) 

Bisbe Torres, 13 – Tel. 973 26 63 00 

• HOSPITAL COMARCAL DE PUIGCERDÀ (PUIGCERDÀ) 

Pl. de Santa María, 1-2 – Tel.972 880 150 

• CLÍNICA SALUS INFIRMORUM (BANYOLES) 

Mossèn Lluís Constans, 130 – Tel. 972 57 02 08 / 972 57 02 12 

• CLÍNICA GIRONA (GIRONA) 

Joan Maragall, 26 – Tel. 972 20 45 00 

• CLÍNICA BOFILL (GIRONA) 

Sant Antoni Mª Claret, 20 - Tel. 972 204 350 

• CLÍNICA SANTA CREU (FIGUERES) 

Pere III, 41 – Tel. 972 503 650 / 972 503 654 

• HOSPITAL COMARCAL DE CAMPDEVÀNOL (CAMPDEVÀNOL) 

Ctra. Gombren, 20 - Tel. 972 73 00 13 / 972 73 03 25 

• HOSPITAL DE PALAMÓS (PALAMÓS) 

Hospital, 36 - Tel. 972 60 01 60 

• HOSPITAL DE FIGUERES (FIGUERES) 

Rector Arolas, s/n - Tel. 972 50 14 00 / 972 67 74 52 
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• CLÍNICA QUIRÚRGICA ONIAR (GIRONA) 

Heroïnes de Santa Bàrbara, 6 – Tel. 972 204 900 

• CLÍNICA ROTGER (PALMA DE MALLORCA) 

Santiago Russiniol, 9 - Tel. 971 448 500 

• CLÍNICA JUANEDA MENORCA (CIUTADELLA DE MENORCA) 

Canonge Moll, s/n – Tel. 971 10 71 12 
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C. GARANTIES COMPLEMENTÀRIES INCLOSES 

 

1. SEGONA OPINIÓ DE DIAGNÒSTIC 

Queda garantida l’obtenció d’un informe mèdic de segona opinió de diagnòstic amb clíniques dels EEUU, 

per a tots els casos en què la Direcció Mèdica de l’entitat ho cregui oportú.  

El responsable de la Direcció Mèdica de Clínicum confeccionarà l’historial mèdic de l’assegurat i, un cop 

analitzat i depenent de la patologia que es tracti, enviarà l’informe a una de les clíniques designades als 

EEUU. 

Quan l’informe li sigui remès, la Direcció Mèdica de Clínicum, amb la deguda confidencialitat, comunicarà 

al pacient els resultats de la interconsulta i les possibles alternatives a seguir. 

Les clíniques seran designades en funció de les diverses patologies. 

Carència: Les garanties d’aquesta prestació complementària començaran un cop hagin transcorregut 6 

mesos des de la data de la seva acceptació. 

 

2. L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA QUE EXIGEIX EL TRACTAMENT CONSEQÜENT D’ACCIDENTS 

LABORALS, PROFESSIONALS I ELS EMPARATS PER L’ASSEGURANÇA OBLIGATÒRIA 

D’AUTOMÒBILS. 

La companyia, si existís un tercer civilment responsable, quedarà subrogada en tots els drets i acciones de 

l’assegurat o del contractant. 

 

3. SERVEI DE VIDEOCONSULTA 

A més de poder ser atès telefònicament podrà agendar una videoconsulta amb un metge, adjuntar informes 

i gaudir d'una atenció més personalitzada sense sortir de casa. 

 

4. CERCLE CLÍNICUM SÈNIOR 

Amb l’objectiu de satisfer tota la cartera d’assegurats, Clínicum ofereix a tot el col·lectiu d’assegurats majors 

de 65 anys l’accés gratuït a un CLUB DE TERCERA EDAT. 

Programa d’activitats orientades a la tercera edat, pensades i organitzades per professionals del sector que 

vetllen per les seves necessitats i inquietuds, que saben el que volen i el que necessiten. Cercle Clínicum 

Sènior, els ofereix una agenda d’activitats d’oci i culturals, sempre acompanyades d’un guia coneixedor del 

lloc i d’un professional que coordina i dóna suport als assegurats.  
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2. ASSEGURANÇA DENTAL 
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Amb la nostra assegurança dental integral per a col·lectius, accedeixi a la millor qualitat en serveis dentals per 

a vostè i la seva família, amb la major cobertura geogràfica, més de 1500 clíniques dentals per tot el territori 

nacional, amb més de 4500 odontòlegs, i amb un estalvi de fins al 50% en tot tipus de tractaments sobre el preu 

mitjà del mercat. 

 

Més de 30.000 persones s’han beneficiat de la nostra experiència 

en el ram dental, on ja hem efectuat més de 200.000 tractaments 

 

DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE 

Accedeixi als millors odontòlegs seleccionats i estalviï fins al 50% en tot tipus de tractaments sobre el preu 

del mercat. 

 

• Experiència 

Fa més de 70 anys que tenim cura de la salut buco-dental dels nostres assegurats. 

 

• Garantia 

Quadre mèdic de prestigi avaluat per consultors professionals, amb lliure elecció d'especialistes i 

facilitat d'ubicació gràcies a les eines de geolocalització a la nostra web i app.  

 

• Tecnologia 

Posem a la seva disposició les millors clíniques dentals amb els mitjans de diagnòstic més avançats. 

Realitzem els tractaments més sofisticats. 

 

• Finançament en tractaments estètics 

La importància de sentir-se bé amb un mateix. Soluciones estètiques personalitzades: 

Blanqueigs dentals, ortodòncies, implants... 

 

• Preu  

Fins a un 32% d’estalvi en la seva economia familiar. En contractar la pòlissa dental teniu accés a 

preus molt assequibles.  

 

AVANTATGES DE CONTRACTAR CLÍNICUM DENTAL 

 

• Drets immediats: sense carències. 

• 18 serveis gratuïts. 

• Quota de nens gratuïta per a menors de 8 anys acompanyats d’un adult. 

• Garantia de qualitat de treballs i materials durant 2 anys. 

• Atenció al client especialitzada en assistència dental. Servei de verificació de pressupostos. 

• ISO 9001:2000 

• Accés al 100% en tot tipus de tractaments. 

• Preus molt econòmics, estalvi familiar en tot tipus de tractaments. 

• Contractació independent d’una altra pòlissa de Clínicum. 

• Sense límit d’edat. 
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GARANTIES BÀSIQUES 

 

1. ESPECIALITATS 

• Odontologia preventiva 

• Radiologia 

• Obturacions 

• Endodòncies 

• Periodòncia 

• Ortodòncia 

• Pròtesi fixa 

• Pròtesi removible 

• Cirurgia oral 

• Implantologia 

• Estètica dental 

• Patologia articulació Temperomandibul·lar-ATM 

• Ortodòncia invisible-Invisaling 

 

 

2. 18 SERVEIS GRATUÏTS 

En contractar la nostra pòlissa dental podrà accedir de forma totalment gratuïta i immediata als següents 

serveis: 

PRIMERES VISITES 

1. Primeres visites i lliurament de pressupost 

2. Visites de revisió 

3. Visites d’urgències 

 

ODONTOLOGIA PREVENTIVA 

4. Educació bucodental 

5. Ensenyament de tècniques de raspallat  

6. Fluoritzacions 

7. Neteja de boca (Tartrectomia) 

 

RADIOLOGIA 

8. Radiografies odontològiques (periapical, 

aleta, oclusiva) 

9. Ortopantomografies (panoràmica dental) 

10. Telerradiografies lateral o frontal de crani 

 

PERIODÒNCIA 

11. Diagnòstic i sondatge

ORTODÒNCIA 

12. Primera visita para reconèixer 

 

PRÒTESIS REMOVIBLE 

13. Ajustos oclusius sense muntatge en 

articulador per a pròtesis 

 

CIRURGIA ORAL 

14. Retirar punts. 

 

IMPLANTOLOGIA 

15. Estudi implantològic 

16. Fals monyó de titani 

17. Cargol de cicatrització 

18. Cargol de cimentació 
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3. COMPARATIVA DE PREUS 

 

Informació comparativa dels preus d’alguns serveis inclosos a la Pòlissa Dental amb el preu mitjà d’un servei privat 

(estimatiu) 

 

 
Preu 

Clínicum Dental € 
Preu privat € % estalvi 

Examen del pacient Gratuït 30 € 100% 

Ortopantomografia Gratuït 50 € 100% 

Teleradiografia Gratuït 50 € 100% 

Neteja de boca Gratuït 50 € 100% 

Fluoritzacions Gratuït 30 € 100% 

Visites d’Urgència Gratuït 40 € 100% 

Visites de revisió Gratuït 30 € 100% 

Obturació (empastament) 34 € 55 € 38% 

Corona de porcellana (funda) 210 € 313 € 33% 

Endodòncia (matar el nervi) 75 € 110 € 32% 

Dentadura completa resina 600 € 880 € 32% 

Implant de càrrega immediata 875 € 1.268 € 31% 

Curetatge per quadrant 215 € 39 € 36% 

Careta de ceràmica 215 € 344 € 38% 

Ortodòncia Brackets convencionals 

(ex. aprox. 2 anys. Segons estat bucal) 
1.850 € 2.790 € 34% 

Blanqueig dental 300 € 350 € 14% 
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4. TAULA DE FRANQUÍCIES 

 

PRIMERES VISITES  PERIODÒNCIA 

V0110 Primera visita i lliurament del pressupost  Gratis   H0674 Diagnòstic i sondatge  Gratis  

V0130 Visita de revisió  Gratis   H0530 Talla selectiva      30 €  

V0140 Visita d'urgència  Gratis   H0520 Anàlisi oclusiva      60 €  

ODONTOLOGIA PREVENTIVA  H0515 Periodontograma       55 €  

P0640 Educació bucodental  Gratis   H0540 Curetatge per quadrant        25 €  

P0641 Ensenyament de tècniques de raspallat   Gratis   H0541 Raspatge i allisatge radicular (per quadrant)        45 €  

P0610 Fluoracions  Gratis   H0550 
Cirurgia periodontal 
(curetatge quirúrgic per peça) 

     25 €  

P0620 Segelladors oclusius            10 €   H0556 Widman modificat (per quadrant)    218 €  

P0630 
Neteja de boca. Tartrectomia sobre un 
periodonci sa (totes dues arcades) 

 Gratis   H5561 Plàstia mucogingival (per quadrant)    218 €  

P0570 Tractament amb fèrula tova         120 €   H0391 Ferulització de les dents (per dent)       35 €  

P0572 Tractament amb protector bucal (esport)         157 €   H0516 Manteniment periodontal (per quadrant)      25 €  

RADIOLOGIA  H0590 
Manteniment periodontal postquirúrgic 
(sessió) 

     32 €  

X0670 
Radiografies odontològiques 
(periapical, aleta, oclusiva)  

 Gratis   H5601 Gingivectomia (per quadrant)      40 €  

X0680 Ortopantomografia (panoràmica dental)  Gratis   ORTODÒNCIA 

X0690 Teleradiografia de crani  (lateral/frontal)  Gratis   B0810 Primera visita per reconèixer el pacient  Gratis  

X0673 Radiografia d’ATM          31 €   B0850 Estudi cefalomètric (inclou els motllos)      55 €  

X0675 Estudi tomogràfic una arcada(TAC) 
 Trucar a 
Clínicum  

 B0873 Estudi fotogràfic      23 €  

X0676 Estudi tomogràfic dues arcades  (TAC) 
 Trucar a 
Clínicum  

 B0840 Visites periòdiques de revisió ortodòncia       35 €  

X0514 Sèrie radiogràfica periodontal          43 €   B0820 
Tractament ortodòntic amb aparell fix 
(cada arcada) 

   280 €  

 OBTURACIONS  B0830 
Tractament ortodòntic amb aparell amovible 
(cada aparell) 

   240 €  

O0340 Obturació provisional          12 €   B0833 
Col·locació d’aparells auxiliars  
(cada aparell)  

   100 €  

O0330 Obturació simple o composta          34 €   B0835 Reposició de bràquets (unitat)        3 €  

O0359 Reconstrucció dels angles            40 €   B0836 Reposició de bràquets estètics (unitat)        5 €  

O0360 Reconstrucció coronària total           53 €   B0860 
Col·locació de plaques de retenció, fèrula o 
Hawley (unitat) 

   120 €  

O0392 Reconstrucció de monyó          58 €   H0391 Ferulització de les dents (per dent)      35 €  

ENDODÒNCIES  F0650 Mantenidor de l’espai fix      70 €  

E0429 
Endodòncies mecanitzades amb material rotatori 
(suplement) 

         40 €   R0660 Mantenidor de l’espai mòbil       75 €  

E0410 Endodòncies uniradiculars           75 €   B0870 
Recàrrec per bràquets de porcellana 
(per arcada) 

   410 €  

E0420 Endodòncies multiradiculars         125 €   B0872 
Recàrrec per bràquets de fibra de vidre 
(per arcada) 

   175 €  

E0417 Reendodòncies uniradiculars          93 €   PRÒTESI FIXA  

E0450 Reendodòncies multiradiculars        145 €   F0742 Corona o pont provisional acrílic (per peça)      21 €  

E0423 Protecció pulpar (recobriment pulpar)          21 €   F0743 Corona parcial o incrustació (per peça)    115 €  

E0426 
Obertura del drenatge pulpar 
(sense tractament d’endodòncia) 

         25 €   F0741 Corona de metall colat (per peça)    110 €  

E0470 Pulpotomia (polpa cameral)          50 €   F0760 Monyó colat multiradicular      78 €  
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E0464 Pulpectomia (polpa cameral més radicular)          63 €   F0761 Monyó colat uniradicular      70 €  

PRÒTESI FIXA (continuació)  CIRURGIA ORAL (continuació) 

F0750 Corona o pont metall porcellana (per peça)        200 €   H0477 
Col·locació de materials biològics 
(os liofilitzat i altres biomaterials)  

   295 €  

F0770 Corona o pont porcellana (per peça)        210 €   H0481 
Regeneració tissular guiada 
amb membrana reabsorbible 

   295 €  

F0774 Pont Maryland (peça i dos suports)         310 €   IMPLANTOLOGIA  

F0780 Barra Ackerman per tram (corona a banda)          65 €   I0911 Estudi implantològic  Gratis  

PRÒTESI AMOVIBLE   I0912 Fals monyó de titani  Gratis  

Reparacions i ajustaments  I0913 Cargol de cicatrització  Gratis  

R0790 
Reparacions simples de pròtesi amovible 
(per peça que es col·loqui o ganxo no colat) 

         37 €   I0914 Cargol de cimentació  Gratis  

R0791 Rebasament de pròtesi amovible          80 €   I0915 Fèrula quirúrgica      70 €  

R0792 
Rebasament amb resina o condicionadors 
similars de forma provisional 

         49 €   I0916 Fèrula radiològica      70 €  

R0793 
Ajustaments oclusius sense muntatge 
a l’articulador per a pròtesi 

 Gratis   I0910 Col·locació d’un implant     670 €  

R0795 Afegir peces noves a aparells fets (per unitat)          42 €   I9100 Implant de càrrega immediata (per unitat)    875 €  

Pròtesi amovible acrílica  I0918 
Manteniment i reajustament anual 
de la pròtesi i l'implant (per implant) 

     23 €  

R0733 
Pròtesi amovible completa  
(superior o inferior) 

       315 €   I0920 Corona ceràmica sobre l’implant    300 €  

R0732 
Pròtesi amovible completa  
(superior més inferior)  

       600 €   I0927 Corona provisional sobre implante      31 €  

R0730 Pròtesi parcial amovible acrílica (d’1 a 3 peces)        260 €   I0928 Corona provisional sobre l’implant immediat      37 €  

R0731 Pròtesi parcial amovible acrílica (de 4 a 6 peces)        350 €   I9201 
Additament protètic per implant 
(inclòs el material protèsic) 

   120 €  

R0734 
Pròtesi parcial amovible acrílica  
(de 7 o més peces) 

       410 €   I9202 Additament protètic sobre l’implant immediat    187 €  

Pròtesi esquelètica  I0921 
Pont de ceràmica unitat pòntic o sobre 
l’implant  

   300 €  

R0710 
Esquelètic  
(estructura de la base per a una o més peces) 

       220 €   I0930 Sobredentadura sobre implantes    610 €  

R0711 Esquelètic (acabament acrílic per peça)           35 €   I0940 Mesoestructura sobre barra    625 €  

R0729 Subjectador de precisió (attaches) (cada unitat)         112 €   ESTÈTICA DENTAL  

CIRURGIA ORAL  S0635 Incrustació de porcellana     140 €  

C0240 Retirar punts  Gratis   S0634 Faceta dental de porcellana (per peça)     215 €  

C0210 
Extraccions sense cirurgia (exclosos els 
queixals del seny o les peces incloses) 

         18 €   S0631 
Emblanquiment en consulta  
(per arcada dental, sessions incloses) 

   150 €  

C0220 
Extraccions amb cirurgia   
(excloses les peces incloses) 

       107 €   S0632 Emblanquiment dental per peça cada sessió       49 €  

C0250 Extracció per odontosecció          36 €   S0633 Faceta dental de compòsit (per peça)      75 €  

C0472 Extracció de qualsevol peça inclosa (per peça)        120 €   PATOLOGIA ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR 

C0743 
Extracció de queixal del seny simple 
sense cirurgia 

         70 €   A0571 
Tractament amb fèrula de descàrrega 
neuromiorelaxant. Tipus Michigan  

   157 €  

C0469 Extracció del queixal del seny semiinclòs           80 €   DIVERSOS 

C0470 Extracció del queixal del seny inclòs         120 €   Z0773 Recàrrecs per metall preciós o semipreciós 
 Seg. 
Cot.  

C0497 Quistectomia (quists maxil·lars)        110 €      

C0475 Cirurgia periapical (apicectomia inclosa)        115 €      

C0490 Frenectomia (fre lingual o labial)          80 €      

C0440 Amputació radicular terapèutica (hemisecció)           90 €      

C0451 Reimplantació de peces (per peça)           79 €      
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5. QUADRE MÈDIC DENTAL (POBLACIONS) 

 
BARCELONA  
Barcelona 
Abrera 
Arenys de Mar 
Argentona 
Badalona 
Barberà del Vallès 
Begues 
Berga 
Calaf 
Caldes de Montbui 
Calella 
Cardedeu 
Cardona 
Castellar del Vallès 
Castelldefels 
Cerdanyola 
Cervelló 
Cornellà de Llobregat 
Esparraguera 
Esplugues de Llobregat 
Gavà 
Gelida 
Granollers 
Hospitalet de Llobregat 
Igualada 
La Palma Cervelló 
La Llagosta 
Malgrat de Mar 
Manlleu 
Manresa 
Martorell 
Masnou 
Mataró 
Molins de Rei 
Mollet Vallès 
Montcada i Reixach 
Olesa de Montserrat 
Pallejà 
Parets del Vallès 
Piera 
Pineda de Mar 
Polinyà 
Prat de Llobregat 
Premià de Mar 
Ripollet 
Roca del Vallès, La 
Rubí 
Sabadell 
Sant Adrià del Besòs 
Sant Andreu De La Barca 
Sant Boi Llobregat 
Sant Celoni 
Sant Cugat 
San Esteve Sesrovires 
Sant Feliu Llobregat 
Sant Joan Despí 
Sant Joan de Vilatorrada 
Sant Just Desvern 
Sant Pere de Riudebitlles 
Sant Quirze del Vallès 
Sant Sadurní d’Anoia 
Sant Vicenç dels Horts 
Sentmenat 
Sitges 
Sta. Coloma Gramanet 
Sta. Margarita de Montbui 

Sta. Perpètua Mogoda 
Terrassa 
Tona 
Torelló 
Tordera 
Vallirana 
Vic 
Viladecans 
Viladecavalls 
Vilafranca Penedès 
Vilanova del Camí 
Vilanova i Geltrú 
Vilassar de Dalt 
Vilassar de Mar 
 
TARRAGONA  
Tarragona 
Tarragona (La Granja) 
Tarragona (Sant Pere i Sant Pau) 
Amposta 
Bonavista 
Cambrils 
El Catllar 
La Sènia 
Montblanc 
Mont-Roig del Camp 
Mora de Ebre 
Perafort 
Reus 
Salou 
Sant Carles de La Ràpita 
Sant Jaume d’Enveja 
Torredembarra 
Tortosa 
Ulldecona 
Valls 
Vendrell 
Vila Seca 
 
LLEIDA  
Lleida 
Agramunt 
Alfarràs 
Arbeca 
Balaguer 
Bellver de Cerdanya 
Bellpuig 
Cervera 
Guissona 
Les Borges Blanques 
Linyola 
Mollerussa 
Pont de Suert 
Seu d’Urgell 
Tàrrega 
 
GIRONA  
Girona 
Banyoles 
Blanes 
Breda 
Calonge 
Cassà de La Selva 
Figueres 
La Bisbal d’ Empordà 
Lloret de Mar 
Olot 



Clínicum   34  

Palamós 
Platja d’Aro 
Porqueres 
Puigcerdà 
Ripoll 
Roses 
Salt 
St. Antoni de Calonge 
St. Feliu de Guíxols 
St. Joan de les Abadesses 
Sta. Coloma de Farners 
Sta. Cristina d’Aro 
Vidreres 
 
ALMERIA  
Almeria 
Adra (la Curva) 
Aguadulce 
Cuevas de Almanzora 
El Alquian 
El Ejido 
El Ejido - Las Norias 
Garrucha 
Nuar 
Olula del Rio 
Puebla de Vicar 
Viator 
Roquetas de Mar 
 
CADIS  
Cadis 
Algeciras 
Arcos de La Frontera 
Barbate 
Benalup 
Bornos 
Chiclana de La Frontera 
Conil de La Frontera 
Jerez de La Frontera 
La Línea de La Concepción 
Los Barrios 
Medina-Sidonia 
Puerto Real 
Puerto Sta. Maria 
Puerto Serrano 
San Fernando 
San Lúcar de Barrameda 
 
CÒRDOVA  
Còrdova 
Baena 
Benamejí 
Lucena 
Montilla 
Montoro 
Orgiva 
Purchil 
 
GRANADA  
Granada 
Albolote 
Alhendin 
Almuñécar 
Baza 
Belicena (Vegas del Genil) 
Durcal 
Guadix 
Huetor Vega 
Las Gabias 
Loja 

Maracena 
Motril 
Ogijares 
Orgiva 
 
HUELVA  
Huelva 
Almonte 
Aracena 
Lepe 
Moguer 
Punta Umbría 
 
JAÉN  
Jaén 
Alcaudete 
Andújar 
Arjona 
Baeza 
Bailén 
Jabalquinto 
La Carolina 
Linares 
Mancha Real 
Martos 
Navas San Juan 
Torredonjimeno 
Torre del Campo 
Úbeda 
Valdepeñas De Jaén 
Villacarrillo 
 
MÁLAGA  
Málaga 
Alahurín de La Torre 
Antequera 
Archidona 
Arroyo de la Miel-Benalmadena 
Coin 
Estepona 
Fuengirola 
Fuengirola - Los Boliches 
Las Lagunas - Mijas Costa 
Manilva 
Marbella 
Marbella - Nueva Andalucía 
Mijas 
Mijas Costa 
Mijas Costa (Cala de Mijas) 
Nerja 
Pizarra 
Rincón de la Victoria 
Ronda 
San Pedro Alcántara 
Torre del Mar (Vélez) 
Torremolinos 
Vélez-Málaga 
 
SEVILLA  
Sevilla 
Alcalá de Guadaira 
Aznalcanar 
Camas 
Carmona 
Castilleja de La Cuesta 
Dos Hermanas 
Dos Hermanas (Montequinto) 
Ecija 
La Algaba 
La Ronda de Andalucía 
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Los Palacios Villafranca 
Mairena del Alcor 
Mairena del Aljarafe 
Marchena 
Osuna 
Pilas 
San José de la Rinconada 
S. Juan Aznalfarache 
San Lúcar La Mayor 
Tomares 
Utrera 
Villa Manrique de la Condesa 
 
SARAGOSSA  
Saragossa 
Calatayud 
Cuarte de Huerva 
Maria de Huerva 
 
OSCA  
Osca 
Barbastro 
Fraga 
Jaca 
Fraga 
Jaca 
Monzón 
 
TEROL  
Teroll 
Calamocha 
Cella 
 
ASTÚRIES  
Arriondas 
Avilés 
Cangas de Onis 
Cangas del Narcea 
Gijón 
Langreo (La Felguera) 
Mieres 
Oviedo 
Pola de Siero 
Ribadesella 
Salinas - Castrillon 
Tineo 
Villaviciosa 
 
BALEARES  
Palma 
Alcúdia 
Calvià 
Inca 
Manacor 
Pollença 
Porreres 
Porto Cristo 
Puerto de Alcudia 
Porto Colom (Felanitx) 
Eibissa 
El Castell 
Maó 
 
LAS PALMAS  
Las Palmas 
Arianga - Agüimes 
Arucas 
Doctoral (Sta. Lucia Tirajana) 
El tablero de Maspalomas 
Galdar 

Ingenio - Carrizal 
Telde 
Vecindario 
 
FUERTEVENTURA  
Puerto del Rosario 
 
TENERIFE  
Sta. Cruz de Tenerife 
Candelaria 
Costa Adeje 
Guaza (Arona) 
Elmédano - Granadilla 
Las Galletas (Arona) 
La Santa Cruz - Los Realejos 
La Gallega 
La Laguna 
La Vera - Puerto de la Cruz 
Los Olivos (Adeje) 
Puerto de La Cruz 
San Benito - La Laguna 
Santa Úrsula 
 
CANTÀBRIA  
Santander 
Los Corrales de Buelna 
Reinosa 
Suances 
Torrelavega 
 
ÀVILA  
Àvila 
Arévalo 
Candeleda 
Sotillo de La Adrada 
 
BURGOS  
Burgos 
Estepar 
Villarcayo 
 
LLEÓ  
Lleó 
Astorga 
La Bañeza 
Campo Naraya (Ponferrada) 
Ponferrada 
Villablino (Ponferrada) 
 
PALÈNCIA  
Palència 
 
SALAMANCA  
Bejar 
Salamanca 
Guijuelo 
La Alberca 
 
SEGÒVIA  
Segòvia 
 
SÒRIA  
Sòria 
 
VALLADOLID  
Valladolid 
Iscar 
Medina del Campo 
Pedrajas de San Esteban 
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ZAMORA  
Zamora 
Benavente 
Toro 
 
ALBACETE  
Albacete 
Hellín 
 
CIUDAD REAL  
Ciudad Real 
Alcázar de San Juan 
Bolaños de Calatrava 
Calzada de Calatrava 
Campo de Criptana 
Daimiel 
Malagon 
Manzanares 
Miguelturra 
Moral De Calatrava 
La Solana 
Puertollano 
Tomelloso 
Valdepeñas 
 
CONCA  
Conca 
 
TOLEDO  
Toledo 
Consuegra 
Corral de Almaguer 
Illescas 
Madridejos 
Numancia de la Sagra 
Ocaña 
Quintanar de La Orden 
Seseña 
Talavera de La Reina 
Torrijos 
Villacañas 
Villafranca de Los Caballeros 
Yepes 
 
GUADALAJARA  
Guadalajara 
Azuqueca de Henares 
Yunquera de Henares 
 
VALÈNCIA  
València 
Valencia 
Alcúdia 
Aldaia 
Alzira 
Alzira 
Almassera 
Benifaio 
Benimodo 
Buñol 
Burjasot 
Catarroja 
Cullera 
Enguera 
Gandia 
La Eliana 
La Pobla de Vallbona 
Llíria 
Mislata 
Museros 

Naquera 
Onteniente 
Paiporta 
Paterna 
Picassent 
Puerto Sagunto 
Puçol 
Quart de Poblet 
Requena 
Ribarroja 
Silla 
Sollana 
Torrente 
Utiel 
Xàtiva 
Xirivella 
 
ALACANT  
Alacant 
Agost 
Alcoy 
Altea 
Aspe 
Benidorm 
Biar 
Calpe 
Crevillente 
Denia 
Elche 
Elda 
Guardamar del Segura 
Monovar 
Orihuela 
Pedreguer 
Redovan 
San Bartolomé (Orihuela) 
San Juan de Alicante 
San Vicente del Raspeig 
Santa Pola 
Torrevieja 
Villajoyosa 
Villamartín 
 
CASTELLÓ  
Castelló 
Almassora 
Benicarló 
Burriana 
Onda 
Vall D’Uxo 
Villareal 
Vinaròs 
 
CÀCERES  
Càceres 
Coria 
Guadalupe 
Miajadas 
Plasencia 
Trujillo 
 
BADAJOZ  
Badajoz 
Alburquerque 
Almendralejo 
Azuaga 
Don Benito 
Mérida 
Montijo 
Villanueva de La Serena 
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Zafra 
 
A CORUÑA  
A Coruña 
Betanzos 
Buño - Malpica 
Carballo 
Carral 
Cedeira 
Cee 
Cerceda 
Culleredo 
El Ferrol 
Mugardos 
Muros 
Narón 
Noia 
Oleiros 
Padrón 
Ponte do Porto-Camariñas 
Pontedeume 
Ribeira 
Santiago de Compostela 
Serra de Outes 
Zas 
 
LUGO  
Lugo 
Foz 
Lorenzana 
Monforte de Lemos 
Rabade 
Ribadeo 
Sarria 
Villalba 
 
OURENSE  
Ourense 
A Valanzá - Barbadas 
Allariz 
Carballiño 
O Baro de Valdeorras 
Verin 
Xinzo De Limia 
 
PONTEVEDRA  
Pontevedra 
A Estrada 
A Guarda 
Baiona 
Cesantes - Redondela 
Poio 
Ponteareas 
San Miguel de Oia - Vigo 
Vigo 
Vilagarcia de Arousa 
 
MADRID  
Madrid 
Madrid (Villaverde Bajo) 
Ajalvir 
Alcalá de Henares 
Alcobendas 
Alcorcón 
Algete 
Aranjuez 
Arganda del Rey 
Arroyomolinos 
Barajas 
Becerril de la Sierra 

Boadilla del Monte 
Brunete 
Collado Mediano 
Collado Villalba 
Colmenar Viejo 
Coslada 
El Bercial - Getafe 
El Escorial 
Fuenlabrada 
Galapagar 
Getafe 
Guadarrama 
Las Rozas 
Leganes 
Majadahonda 
Móstoles 
Navalcarnero 
Parla 
Pelayos de la Presa 
Pinto 
Pozuelo de Alarcón 
Quijorna 
Rivas Vaciamadrid 
San Martín de la Vefa 
S.S. de Los Reyes 
San Fernando Henares 
Torrejón de Ardoz 
Torrelodones 
Tres Cantos 
Valdemorillo 
Valdemoro 
Villanueva de la cañada 
Villaviciosa de Odón 
 
MÚRCIA  
Múrcia 
Águilas 
Alcantarilla 
Alhama de Murcia 
Archena 
Cabezo de Torres 
Caravaca de La Cruz 
Cartagena 
Cartagena (Los Dolores) 
Cehegin 
Ceutí 
La Manga del Mar Menor 
Lorca 
Lorqui 
Llanos de Brujas 
Mazarrón 
Molina de Segura 
Patiño 
San Pedro del Pinatar 
Torre Pacheco 
Totana 
Yecla 
 
NAVARRA  
Pamplona 
Alsasua 
Ansoain 
 
ÀLABA  
Vitòria 
 
GUIPÚSCOA  
San Sebastián 
Azpeita 
Beasain 
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Bergara 
Eibar 
Irún 
Pasai Antxo 
Tolosa 
 
BISCAIA  
Bilbao 
Baracaldo 
Basauri 
Derio 
Durango 

Galdakano 
Getxo - Las Arenas 
Getxo - Algorta 
Getxo 
Leioa 
Santurtzi 
Portugalete 
 
LA RIOJA  
Logroño 
Calahorra 
Clínicum dental
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3. CLUB CLÍNICUM 
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SERVEIS PREFERENTS FRANQUICIATS 
 
Un servei que neix com a resposta a totes les peticions i suggeriments dels nostres assegurats, complementàries 
a l’assegurança d’assistència mèdica i directament relacionades amb la salut (cirurgia estètica, balnearis, medicina 
estètica, cirurgia refractiva, etc.). 
 
Amb la seva targeta d’assegurat/da, podrà accedir a la nostra guia de serveis concertats i beneficiar-se d’uns 
descomptes molt preferents i exclusius per ser membre del nostre Club. 
 

 

1. Anàlisis genètiques 

2. Centres auditius 

3. Centres termals i balnearis 

4. Certificats mèdics 

5. Cirurgia estètica 

6. Cirurgia refractiva oftalmològica 

7. Conservació cèl·lules mare 

8. Dermatologia estètica 

9. Dietètica i nutrició 

10. Para Farmàcia 

11. Ioga i taitxí 

12. Medicina estètica 

13. Óptica 

14. Ortopèdia 

15. Osteopatia 

16. Quiromassatge  

17. Quiropòdia 

18. Quiropràctica 

19. Reflexoteràpia 

20. Reproducció assistida i infertilitat 

21. Serveis d’assistència a persones grans i amb dependència 

22. Sexologia 

23. Unitat antiestrès 
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GUIA DE L’USUARI 

 

Formes de prestar els serveis 

 

• DOCUMENTACIÓ DE LA PÒLISSA 

La documentació que li serà lliurada en el moment de contractar la seva assegurança de salut comprèn: el Quadre 

Mèdic, el Condicionat General amb els seus respectius Suplements de Cobertura i Annexos, amb tota la informació 

desglossada de la descripció de les cobertures de la seva pòlissa; 2 Condicions Particulars o “contracte” que haurà de 

signar, una de les quals ens l’haurà de remetre amb sobre a franquejar en destí a les nostres oficines; una explicació 

sobre la campanya de fidelització i la corresponent targeta magnètica.  

 

 

• LA TARGETA MAGNÈTICA 

La targeta magnètica o carnet és personal i intransferible i li ha de servir per identificar-se com a assegurat de Clínicum. 

Aquesta targeta li permetrà accedir als diferents serveis del seu Quadre Mèdic.  

La targeta magnètica és totalment gratuïta i no suposa cap cost addicional en utilitzar qualsevol  

dels diferents serveis que cobreix la seva assegurança de salut. Juntament a la seva targeta magnètica, li recomanem 

portar sempre el DNI, per si se li sol·licités en algun dels centres assistencials del nostre Quadre Mèdic. 

 

• ELS SERVEIS DE MEDICINA PRIMÀRIA 

 

Què cal fer si necessita un metge de Medicina General/Família o un Pediatre? 

Consulti el Quadre Mèdic en l’apartat corresponent a la seva població i triï el que tingui més a la vora del seu domicili, 

o el que vostè prefereixi. Truqui primer per telèfon per tal de sol·licitar hora i per confirmar els dies i hores de visita. Un 

cop a la consulta només li caldrà presentar la seva targeta magnètica que l’identifica com a assegurat de Clínicum. 

Si vostè viu a Barcelona ciutat, disposa de facultatius de Medicina General/Família al nostre Centre Mèdic Passeig de 

Gràcia, de dilluns a divendres de 7.30 h fins las 20.30 h, i no li cal sol·licitar cita prèvia. 

 

Què fer si necessita que li facin una cura o que li posin una injecció? 

Consulti al seu Quadre Mèdic els serveis d’ATS–DUE més propers al seu domicili, o els que més li interessin i truqui 

per telèfon per tal de confirmar horaris d’atenció al públic. 

Al Centre Mèdic Passeig de Gràcia disposa de servei d’infermeria (cures, injectables, TA, glucosa, ECG, ...) de dilluns 

a divendres de 8 h a 20h.  

En cas que hagi de fer-se alguna prova diagnòstica en algun altre de la resta de centres mèdics i consultes privades, 

haurà de sol·licitar l’autorització de Clínicum: per exemple, TAC, ressonàncies magnètiques, gammagrafies, 

densitometries òssies, etc. 

Els metges especialistes també poden recomanar realitzar un tractament específic o bé una intervenció programada 

en una clínica quirúrgica. Tant els tractaments específics (Sessions de Quiromassatge, Reflexoteràpia Podal, 

Fisioteràpia i Recuperació Funcional, etc.,) com les intervencions programades, tots dos serveis requereixen 

l’autorització de Clínicum.  

 

  



Clínicum   42  

Què s’ha de fer per sol·licitar l’autorització d’una prova diagnòstica, un tractament específic i/o ingrés 

quirúrgic? 

Clínicum posa a la seva disposició tres vies per sol·licitar una autorització: 

• Anar directament a les nostres oficines del Passeig de Gràcia núm. 121 amb la petició mèdica. 

• Sol·licitar l’autorització via Fax enviant-nos la petició mèdica al Fax núm. 93 415 99 79 (oficines Passeig de 

Gràcia) o al núm. 93 458 08 26 (Centre Mèdic Passeig de Gràcia), indicant-nos el número de pòlissa, nom del 

pacient, i el número de Fax al qual volen que se’ls torni la corresponent autorització. En cas de tenir alguna 

preferència pel centre on vulguin fer-se les proves diagnòstiques ens ho podeu indicar al mateix fax. 

• Sol·licitar l’autorització via correu electrònic autorizaciones@clínicum.es adjuntant-nos la petició mèdica 

prèviament escanejada. L’autorització se us farà arribar pel mateix mitjà.  

 

• INFORMACIÓ MÈDICA TELEFÒNICA 24 HORES 

En el cas que estigui malalt i no tingui clara la sistematologia, o bé tingui dubtes de com prendre’s una medicació, etc. 

Pot trucar al nostre Servei d’Informació Mèdica 93 275 63 33, que funciona les 24 h del dia, 365 dies l’any. 

 

• SERVEIS D’ATENCIÓ AL CLIENT I ADMINISTRATIUS  

Per sol·licitar: 

• Informació sobre cobertures i serveis 

• Informació comercial sobre els diferents productes de Clínicum 

• Altes de nadons i de beneficiaris 

• Canvis Administratius 

o Canvis de Domiciliació Bancària 

o Actualització de les dades de la seva pòlissa 

o Sol·licitud de duplicats 

o Sol·licitud de Targetes magnètiques, etc... 

Pot trucar al tel. 93 237 11 22, o a través del nostre correu electrònic info@clínicum.es 

 

• VISITA A ESPECIALISTES 

Tot i que sempre és més recomanable que el nostre metge de capçalera sigui un metge de Medicina General, i que 

porti ell el seguiment del nostre historial mèdic, vostè, com a assegurat, pot accedir directament a qualsevol especialista 

del nostre Quadre Mèdic que necessiti. I de la mateixa manera que per triar un metge de Medicina General, només ha 

de buscar al seu Quadre Mèdic la seva població de residència i l’especialitat que li interessi. Sol·liciti dia i hora i no oblidi 

que ha de presentar-se amb la seva targeta d’assegurat. 

 

En el cas que un cop concertats dia i hora no li fos possible presentar-s’hi, és convenient que notifiqui a l’especialista 

l’anul·lació de la visita amb anterioritat.  

 

 

  

mailto:autorizaciones@clinicum.es
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• SERVEIS D’URGÈNCIA  

(Metge a domicili, informació sobre centres permanents d’urgències, ambulàncies, ATS a domicili) 

Si necessita un metge a domicili, orientació sobre el centre d’urgències més proper, una ambulància d’urgències o bé 

demanar el servei d’un ATS a domicili (requereix petició mèdica per escrit) pot trucar al nostre Telèfon Permanent 

d’Urgències 23 275 63 33. 

 

• SERVEIS D’URGÈNCIA A LA RESTA D’ESPANYA I ESTRANGER 

En el cas que necessiti assistència mèdica quan es trobi desplaçat fora de Catalunya, truqui al tel. 93 485 74 73, i si es 

troba desplaçat a l’estranger marqui + 34 93 485 74 73. En aquest telèfon li indicaran el centre d’urgències més proper 

i a quin pot anar.  

 

• PROVES DIAGNÒSTIQUES I INGRESSOS QUIRÚRGICS 

Tant el seu metge de capçalera com qualsevol dels especialistes de Clínicum li poden demanar que es faci proves 

diagnòstiques (anàlisis, radiografies, ecografies...). Algunes d’aquestes proves poden requerir autorització prèvia de 

Clínicum, depenent del centre on se les hagi de fer. En aquest cas, a més de presentar la seva targeta magnètica 

d’assegurat de Clínicum, haurà de presentar l’autorització expedida per la companyia.  

No necessiten autorització (conformitat per part de Clínicum) totes aquelles proves i anàlisis que es realitzin al Centre 

Mèdic Clínicum. 

Per aconseguir l’autorització de les proves, pot trucar al tel. 93 237 11 22, o bé a través del nostre correu electrònic 

autorizaciones@clínicum.es  

 

• QUADRE MÈDIC 

Podeu anar consultant les actualitzacions del Quadre Mèdic a través de la nostra pàgina web www.clínicum.es o bé 

trucant al nostre telèfon d’informació: 

Tel. 93 237 11 22 

 

mailto:autorizaciones@clinicum.es
http://www.clinicum.es/
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PROPOSTA EXCLUSIVA: CONDICIONS 

 

1. CARÈNCIES 

Drets immediats per a visites de medicina general, pediatria, visites d’especialistes, proves diagnòstiques no 

complexes, anàlisis simples, revisió ginecològica anual, Clínicum atenció mèdica telefònica i urgències per Espanya 

l’estranger 24 hores els 365 dies de l’any, servei de videoconsulta, urgències domiciliàries i intervencions quirúrgiques 

d’urgència vital. 

Carències: 

- 6 mesos: proves diagnòstiques complexes i hospitalitzacions, excepte de caràcter d’urgència; 

- 10 mesos: assistència al part; 

- 24 mesos: reproducció assistida. 

En el cas que es provingui d’una altra companyia, mantenim l’antiguitat, per tant, es tindran drets immediats.  

Serà necessari complimentar qüestionari salut. 

Malalties preexistents: excloses 

 

2. DURADA DE L’ASSEGURANÇA 

La durada de la pòlissa és anual. El Contracte es perfecciona pel consentiment, manifestat per la subscripció de la 

Pòlissa per les parts contractants. La garantia de la pòlissa entra en vigor a l’hora i data del dia indicats a les Condicions 

Particulars. 

L’assegurança es contracta pel període de temps previst a les Condicions Particulars. En el moment del venciment, es 

prorrogarà tàcitament per períodes no superiors a l’any, i així successivament. 

 

3. FORMES DE PAGAMENT 

 

Les primes d’aquestes assegurances són anuals. No obstant això, i tenint en compte la pràctica habitual a les 

companyies d’assegurances d’Assistència Sanitària i Malaltia, és permès el fraccionament de les primes anuals en 

mensualitats, trimestrals o semestrals, sense cap tipus de recàrrec addicional a l’assegurat. 

Queda establert com a únic mitjà de pagament la domiciliació bancària. 

 

4. SENSE PARTICIPACIÓ DE L’ASSEGURAT AL COST DELS SERVEIS 

 

La targeta magnètica és gratuïta, no es penalitza per la seva utilització tant en col·lectius com en pòlisses familiars. 

 

5. ACCÉS A COBERTURA PRÈMIUM 

✓ Assegurança de salut “CLÍNICUM PRÈMIUM” 

El producte amb més cobertura, per als més exigents. 

✓ Cobertura Dental, “CLÍNICUM DENTAL” 

El més complet del mercat, més de 2.100 clíniques i 4.500 odontòlegs. 

✓ CLUB CLÍNICUM 

Un dels nostres grans fets diferencials: qualitat, exclusivitat i estalvi són la nostra presentació. 
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COST DE L’ASSEGURANÇA: MODALITAT COL·LECTIU OBERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest pressupost només serà vàlid fins al finals de l’any 2018. 

L’acceptació d’aquest projecte queda supeditada a la firma de la Sol·licitud d’Assegurança, a la declaració de salut de 

les persones a incloure-hi i a la política de subscripció de Clínicum Assegurances S.A. 

 

 

 Per a més informació sense compromís: 

  

Oriol Cascante Alzamora  

Director Comercial 

o.cascante@clínicum.es  

 

PROMOCIÓ ESPECIAL 3x1 
 

ASSEGURANÇA MÈDICA  
+  

ASSEGURANÇA DENTAL  
+  

CLUB CLÍNICUM  
+ 

DOS MESOS GRATUÏTS!!! 
+ 

SENSE COPAGAMENT 
 

PER A ASSOCIATS I FAMILIARS DIRECTES 
(cònjuge, parella de fet i fills) 

 

 

 

 

Impostos inclosos 
 

Per cada persona que es doni d’alta entre 60 i 64 anys 

s’haurà d’assegurar amb dues persones menors de 40 anys 

 

De 0 a 64 anys: 39,50 € 

 

Francisco Salvador 
Responsable Canal Corredories 

 
Tel. 93 237 11 22 

Mòbil 637 27 50 13 
 

Mail: f.salvador@clinicum.es 

Ingrid Garzón 
Alertis Brok Corredoria 

 
Tel. 93 405 13 19 

 
 

Mail: igarzon@alertis.es 

mailto:o.cascante@clinicum.es

