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LA TEVA SALUT AMB TOTA TRANQUIL·LITAT

ASSEGURANÇA DE SALUT

GRATIS
MESOS
o Estudi
molecular

5 LLETRES QUE DONEN TRANQUIL·LITAT



A més:
DESCOMPTES ESPECIALS

a partir de 3 persones.
Consulta’ns i te’ls expliquem.

2MESOS
GRATIS

Excel·lència en salut
al millor preu. 

CONTRACTA ARA
I TRIA UN

D’AQUESTS
OBSEQUIS:

S A L U T
5 LLETRES QUE PORTEN REGAL

238.325
persones confien en 

les nostres assegurances 
mèdiques.

2.457.233
serveis de salut

prestats el 2021.

24.000 3.600profesionals
sanitaris en

 centres. 

POSEM A LA TEVA DISPOSICIÓ:

* Enquesta realitzada entre clients de les principals asseguradores el gener de 2022.
** Baròmetre Adecose. Enquesta realitzada entre els membres d’aquesta associació de corredors que valora el 
servei ofert per les asseguradores.

COMPTEM AMB EL RECONEIXEMENT
DELS NOSTRES CLIENTS:

mútua del país.2ª

asseguradora amb millor servei
en Salut.**2ª

mútua de salut més recomanada
pels seus clients.*1ª

Cuidem la salut de milers de persones des de 1986.
CONFIA EN L’EXPERIÈNCIA

Condicions
A escollir entre MEDIFIATC 2 mesos gratis o un test molecular "Made of Genes" per cada assegurat major d'edat 
(“Gestió del pes” o “Benestar emocional” a escollir) per a noves contractacions de les nostres assegurances de salut 
excepte assegurança dental, entre el 15 de setembre de 2022 i el 15 de febrer de 2023. Per a contractacions de 
la modalitat Start, únicament obsequi de dos mesos gratis. Més informació a www.fiatc.cat. 

ESTUDI
MOLECULAR
PERSONALITZAT
DE “MADE OF GENES”
Per cuidar-te millor que mai. 

• BENESTAR EMOCIONAL
A partir de la teva informació genètica i bioquímica, 
t’ofereix pautes per cuidar-te d’una altra forma en 
aspectes com la gestió de l’estrès, l’ansietat,
les emocions, la motivació, la durada i qualitat del son 
o l’alimentació emocional entre molts altres. 

• GESTIÓ DEL PES
Descobreix els aliments i pautes nutricionals més 
adequades per a tu i què pots fer per aconseguir els 
teus objectius de control de pes.  

2 opcions d’estudi molecular segons els teus objectius de benestar: 



SALUT FÀCIL

“EL TEU EXPERT EN NUTRICIÓ”
SERVEI DE NUTRICIONISTA AL TEU MÒBIL
A TRAVÉS DE LA NOSTRA APP
Per mantenir una alimentació saludable i equilibrada:

• Programa nutricional amb menús.

• Nutricionistes experts per a un seguiment
personalitzat i atenció a consultes.

• Educació nutricional: aliments, racions, receptes
i orientació a la cuina i a la compra.

• Informació i rutines d’exercici a mida.

SERVEI PERSONALITZAT
I GESTIONS FÀCILS
• Atenció presencial, digital o per telèfon.

• Menys del 20% de les nostres proves requereixen
autorització, tràmit en un màxim de 48 h.

APP EXCLUSIVA PER A CLIENTS
• Telemedicina: serveis de videotrucada,

xat mèdic o trucades a professionals.

• Targeta virtual d’assegurat al teu mòbil.

• Gestió de les teves assegurances: rebuts,
 autoritzacions, documentació…

• Informació: centres, professionals, telèfons
d’interès…

Descarrega’t la nostra App

EXCEL·LÈNCIA
I SERVEI

ELS MILLORS PROFESSIONALS I CENTRES
• Atenció mèdica 24 hores.

• Assistència a domicili.

• Urgències a tot el país.

• Més de 24.000 professionals.

• 3.600 centres concertats.

• Centres propis Clínica Diagonal, en exclusiva per a tu.

L’ATENCIÓ QUE NECESSITES
• Visites, proves, tractaments i intervencions.

• Hospitalització mèdica i quirúrgica.

• Totes les especialitats.

• Salut dental.

INNOVACIÓ
CONSTANT

TOTES LES MODALITATS D’ASSEGURANÇA
• Completa o bàsica.

• Amb copagament o sense.

• Amb guia mèdica o reemborsament de despeses.

SALUT PRENATAL I EMBARÀS
• Visites.

• Proves. Tot tipus d’ecografies prenatals,
incloent Ecografia 3D.

• Test prenatal no invasiu.

• Reproducció assistida.

COBERTURES I SERVEIS
QUE S’ADAPTEN A LA TEVA VIDA
• Logopèdia i foniatria.

• Epiluminiscencia.

• Proves genètiques per al diagnòstic de la Celiaquia.*

• Drenatge limfàtic terapèutic (prescripció mèdica).*

* Noves cobertures gener 2023

SALUT
TOTAL

BENESTAR I SALUT EMOCIONAL 
• Psiquiatria i Psicologia (garantia completa).

• Trastorns de la conducta alimentària.

 MEDICINA PREVENTIVA
• Programa de prevenció general.

• Revisions i reconeixements ginecològics i urològics.

• Programa de prevenció del bebè.

MEDICINA DE L’ESPORT
• Múltiples tractaments de fisioteràpia incloses

ones de xoc.

• Prova d’esforç cardíaca específica per a esportistes
(Ergometria).
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