
Família de Sònia G.

Assegurada des de 1975

VAIG PATIR UN ICTUS EMBARASSADA DE 8 MESOS. 

GRÀCIES A CLÍNICUM, AVUI US PUC PRESENTAR EN GAEL.

Sempre presumia de ser la millor embarassada de Clínicum, fins que uns dies abans del 

part van aparèixer els mals de cap. Després d’una cesària d’urgència i de tres setmanes 

d’hospital, vaig poder tornar a casa. Per a nosaltres, Clínicum és més que una mútua, 

perquè sempre va estar aquí.

12 RAONS  
PER CONFIAR EN CLÍNICUM
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12 BONES RAONS  
PER CONFIAR EN CLÍNICUM
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MÀXIMS AVANTATGES ECONÒMICS
Recompensem la teva confiança amb interessants descomptes:
• Per nombre de persones
• Per forma de pagament
• Per antiguitat

TRAMS D’EDAT AMPLIS
Clínicum t’informarà amb transparència de la quota que hauràs 
d’abonar en cada renovació de la pòlissa, inclosos els increments de 
tarifa per canvi de tram d’edat, que són molt amplis (per exemple, 
de 0 a 25 anys, de 26 a 49 anys, etc.).

ESTABILITAT DE PRIMES
La nostra política tarifària es basa en l’actualització de les cobertures 
i en càlculs tecnicoactuarials (edat, IPC sanitari, etc.).

SENSE INCREMENTS PER MALALTIA
Clínicum mai penalitza aquells assegurats que, per raons de salut, 
han fet un ús intensiu dels serveis de la pòlissa.

ASSEGURANÇA VITALÍCIA
Et garantim per escrit, des del primer dia, que no et podem donar 
de baixa per edat ni per despesa sanitària. Només tu pots cancel·lar 
el contracte (article 10 de les Condicions Generals).

TOTAL FLEXIBILITAT EN LA CONTRACTACIÓ
• Amb o sense copagament.
• Amb o sense hospitalització.
• Permet contractar diferents modalitats dins la mateixa unitat

familiar.

TRAJECTÒRIA CONSOLIDADA
70 anys d’experiència i la confiança de famílies amb quatre 
generacions assegurades, avalen una gestió propera, eficient i 
transparent.

SIMPLICITAT I PROXIMITAT
Gestions àgils a través de l’app o de la web, a les nostres oficines 
obertes fins a les 20.00 h de dilluns a divendres, o amb una simple 
trucada telefònica per garantir-te sempre un tracte personalitzat. 
Tots els nostres telèfons són provincials, no 902, per facilitar el 
contacte als nostres assegurats.

ATENCIÓ PERSONALITZADA
T’escoltem i t’assessorem en el que necessitis, t’aconsellem el 
professional més adequat i valorem el teu cas de forma individualitzada. 
Clínicum és una companyia propera a tu, amb seu a Barcelona des de 
la seva creació i amb més de 100 persones al teu servei.

AMPLI QUADRE MÈDIC
Pots escollir entre les millors clíniques i un ampli quadre mèdic 
acuradament seleccionat, en el qual prioritzem la qualitat per 
damunt de la quantitat de professionals.

CENTRE MÈDIC CLÍNICUM
Per a nosaltres, tu ets el centre. T’oferim la màxima qualitat en 
més de 30 especialitats en el nostre centre mèdic, situat al cor de 
Barcelona.

CLUB CLÍNICUM
Una altra forma de tenir cura de la teva salut, amb serveis que una 
assegurança no pot cobrir. T’oferim descomptes preferents en serveis 
complementaris, exclusius i de qualitat com: cirurgia refractiva, 
medicina estètica, quiromassatge, reproducció assistida, etc.

CLÍNICUM ÉS LA TEVA ASSEGURANÇA DE SALUT PER A TOTA LA VIDA



93 237 11 22
Passeig de Gràcia 121 (Jardinets de Gràcia)  

08008 Barcelona 

UNA ASSEGURANÇA A LA TEVA MIDA

Perquè cada persona és un món, t’oferim un ampli ventall de modalitats, amb 
copagament i sense, i descomptes per nombre de persones, forma de pagament i 
antiguitat. Escull la que millor s’ajusti a tu.

CLÍNICUM PRÈMIUM
Per als que no volen renunciar a res. Accedeix a la nostra cobertura integral. Combina el 
quadre mèdic concertat amb l’opció de reembors de despeses per a les especialitats de 
ginecologia i pediatria i que inclou cobertura dental. L’assegurança mèdica privada per als més 
exigents.

CLÍNICUM TOTAL
Un pla complet per cobrir totes les necessitats de la família. Inclou tot allò que necessites per 
tenir cura de la teva família. Per això posem a la teva disposició un gran ventall d’especialitats, 
tractaments i programes de medicina preventiva i ens adaptem als nous temps amb serveis 
com la dietètica, la logopèdia, el làser en cirurgia urològica (làser verd), etc.

CLÍNICUM FAMILY
L’assegurança que s’adapta a qualsevol economia familiar. Una pòlissa completa amb visites, 
proves, tractaments, intervencions, hospitalització i urgències. Tots els avantatges de les 
cobertures més innovadores del mercat al teu abast.

AMB HOSPITALITZACIÓ

SENSE HOSPITALITZACIÓ

CLÍNICUM PRÒXIMA
Accés a especialistes sense cues ni llistes d’espera: medicina general, pediatria, especialistes, 
proves diagnòstiques, tractaments i urgències (ambulatòries, domiciliàries i en viatge per 
Espanya o l’estranger). Gaudeix de cobertures úniques com la medicina natural i la Unitat de 
Lactància del nostre centre mèdic.

CLÍNICUM EASY
Medicina privada a l’abast de tothom a un preu molt assequible: medicina general, pediatria, 
especialistes, proves diagnòstiques, tractaments i urgències ambulatòries.
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