
• Medicina primària, urgències i accés a totes 
les especialitats mèdiques (pediatria, ginecologia, 
cardiologia, dermatologia, etc.).

• Proves diagnòstiques, tant simples 
(ecografies, anàlisis, etc.), com d’alta tecnologia 
(TAC, ressonàncies magnètiques, etc.).

• Mètodes terapèutics, tant simples (rehabilitació, 

aerosolteràpia, etc.), com d’alta tecnologia (litotrícia, 
radioteràpia, quimioteràpia, etc.).

• Hospitalització i intervencions  
quirúrgiques.

• Urgències a l’estranger per a estades  
de fins a 90 dies.

• Cobertura dental amb 30 serveis inclosos.

• Segona opinió mèdica internacional.

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA COMPLETA

DIGITALITZACIÓ / COBERTURES EXCLUSIVES

Consulta la nostra gamma de complements opcionals: bluaU, Clínica Universidad de Navarra...

*OMC: Organització Mèdica Col·legial. 1. Prima de captació calculada per a un assegurat de 18 anys resident a Madrid. Podeu consultar les tarifes de prima d’aquest producte a www.sanitas.es/tarifas. 
Primes vàlides durant la primera anualitat contractual per a pòlisses amb data d’efecte entre l’1/4/2021 i l’1/3/2022, sempre que el prenedor i el pagador sigui una empresa i no hagi estat prenedor d’una 
altra pòlissa de Sanitas amb anterioritat, sobre la qual s’aplicarà el recàrrec del Consorci de Compensació d’Assegurances: 0,15 % de la prima neta. Per poder contractar aquest producte, s’han de donar 
d’alta en la pòlissa almenys dues unitats familiars i cinc assegurats nous. Es consideren assegurats nous els qui no hagin estat assegurats per una altra pòlissa de Sanitas en els sis mesos anteriors a la seva 
alta respectiva en la pòlissa. Edat màxima de contractació: 75 anys, i sense límit d’edat de permanència. El contracte d’assegurança és anual i es renova per anualitats successives, llevat que alguna de les 
parts indiqui el contrari en els termes establerts en la pòlissa.

Condicions de contractació:

• Urgències 24 hores per videoconsulta.
• Plans de salut digitalitzats i per videoconsulta.

• Enviament de medicaments des de la farmàcia (6 enviaments).

• Fisioteràpia (5 sessions).

COBERTURA DIGITAL

SERVEIS A DOMICILI

Sanitas Pymes Digital inclou, a més:

Tot 
accessible 
des de
l’app
Mi Sanitas

Sanitas Pymes Digital
La teva assegurança més digital

Copaga-
ment

Sanitas Pymes Digital està disponible 
en dues versions: sense copagament i 

amb copagamen. Els copagaments són 
els següents:

De 0 a 6 serveis: 0 €; de 7 a 10 serveis: 4 €; d’11 a 15 serveis: 7 €, i a partir de 15 serveis: 10 €. Copagament 
dental: 3 €. Consulta el copagament dels serveis d’alta freqüentació.

Carències Els períodes de carència  
són els següents

Intervencions quirúrgiques del grup 0 a II, segons l’OMC*: 3 mesos; proves diagnòstiques complexes 
i psicologia: 6 mesos; part o cesària: 8 mesos; mètodes terapèutics complexos, lligament de trompes / 
vasectomia, hospitalització i intervencions quirúrgiques del grup III a VIII, segons l’OMC*: 10 mesos.

Edat de contractació: 0-75 anys.  
Sense edat màxima de permanència Consulta’n les condicions especials per a empreses amb més de 20 assegurats.

45.000 metges 4.200 centres mèdics 4 hospitals 20 centres Milenium

Per a més informació i contractació:Prima per assegurat des de1:

Amb copagament

50,13€
Sense copagament

56,18€
5-20 assegurats

Consulta totes les tarifes AQUÍ

https://www.sanitas.es/media/sani/documento/pdf-tarifas-pymes-digital/pymes-digital.pdf
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