
Quadre mèdic 

Un ampli servei mèdic a la teva disposició

Avantatges

Accedeix a un ampli quadre mèdic amb cobertura a tot 
Espanya amb més de 45.000 professionals i 13.000 
centres mèdics al teu servei per oferir-te la millor 
atenció mèdica.

L’assegurat disposarà d’una targeta sanitària personal 
i intransferible a través de la qual podrà accedir a 
un ampli conjunt de professionals i centres mèdics 
adscrits al quadre mèdic, sense haver d’avançar cap 
pagament.

Consulta els facultatius a www.creditvida.ad/quadre-medic/

√  Contractable per a qualsevol modalitat de PIAM, Crèditsalut Plus i Crèditsalut.
√  Sense límit d’edat per gaudir del quadre mèdic.
√  Accés a centres com ara Teknon, Quirón i Dexeus.
√  Primes ajustades segons l’edat de l’assegurat.
√  Cobertures complementàries a les pròpies de l’assegurança de salut.
√  Estudi i diagnòstic de la infertilitat i l’esterilitat coberts (edat màxima: 43 anys).
√  Reproducció assistida i fecundació in vitro inclosa.
√  Psicologia clínica (20 sessions per any).
√  Dermastoscòpia digital (prescripció prèvia necessària).
√  Detecció precoç de la sordesa en infants (inclou consulta i exploració).

creditvida.ad           info@creditvida.ad           88 91 19 

http://www.creditvida.ad/quadre-medic/


Com consulto el quadre mèdic?
· És molt senzill. Només cal entrar a www.creditvida.ad/quadre-medic/ i seguir els passos  
  següents:
 — Seleccionar una ubicació o cercar el centre mèdic que hi hagi més a prop.
 — Seleccionar l’especialitat o la prova diagnòstica.

— Ampliar la necessitat amb una cerca avançada.
— Concertar hora i dia amb el centre mèdic.

Dins del quadre mèdic, tinc lliure elecció de metges i hospitals?
· Si, tant els metges com hospitals són de lliure elecció: és a dir, pots triar el teu metge o 
hospital, sempre que formi part del quadre mèdic.

Per què necessito la targeta de Crèdit Assegurances Vida ?
· La targeta de Crèdit Assegurances Vida t’identifica com a assegurat quan vas a visitar-te a un 
centre o amb un metge que pertanyen al quadre mèdic. D’aquesta manera, no hauràs de fer 
cap pagament per l’atenció mèdica rebuda.

Com sol·licito una autorització ?
· Per poder sol·licitar una autorització necessites disposar de la data de la prova, la prescripció 
mèdica i, en determinats casos, d’un informe mèdic. 

· Els serveis que requereixen d’autorització són les hospitalitzacions, les proves diagnòstiques, 
alguns tractaments i les pròtesis fixes.

· Per poder demanar autorització mèdica prèvia disposes del número de telèfon: 
  + 34 91 590 96 44

Fins quan puc contractar el quadre mèdic?
· La seva contractació està limitada als 65 anys en el cas del PIAM i als 60 anys en el cas del 
Crèditsalut i Crèditsalut Plus.

Carència de 6 mesos
· Hospitalitzacions i intervencions quirúrgiques.
· Planificació familiar.
· Tractaments oncològics, cardiovasculars, litotrícia i diàlisi.

Carència de 10 mesos
· Hospitalització i ingrés per a l’assistència en parts/cesària.

Carència de 24 mesos
· Reproducció assistida.

Preguntes freqüents

Carències 
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