Segona Opinió Mèdica Internacional WorldCare
Per a prenedors d’assegurança d’automòbils
Mussap posa a disposició del mutualista-Prenedor de l’assegurança d’Automòbils,
sempre que sigui persona física i tingui subscrita la cobertura de l’assegurança
d’ocupants, els serveis de Segona Opinió Mèdica Internacional prestats per
WorldCare, emesa per centres de prestigi mundial que conformen el
SM

WorldCare Consortium

SM

—. El WorldCare Consortium

està constituït

actualment per un grup dels millors centres mèdics dels Estats Units: Children’s
Hospital Boston a Boston Massachusetts, Duke University Health System a
Durham Carolina del Nort, Jefferson University and Hospitals a Philadelphia,
Mayo Clinic a Jacksonville Florida, Partners HealthCare System Inc. a
Boston Massachusetts que comprèn: (Brigham and Women’s Hospital,
Massachussets General Hospital, Spaulding Rehabilation Hospital,
Dana-Farber Cancer Institute, McLean Hospital), PENN Medicine en
Pennsylvania i el UCLA Medical Center a Los Ángeles California.
 El mutualista-Prenedor de l’assegurança tindrà a la seva disposició el
servei, sigui quin sigui el motiu de la sol·licitud, tant per malaltia com
per accident, inclòs el de trànsit, sigui amb el vehicle que sigui.
 En cas d’accident de trànsit, també disposaran del servei fins a un
màxim de quatre (4) ocupants del vehicle, tant si el mutualistaprenedor de l’assegurança és conductor com passatger del vehicle
assegurat accidentat. Es fa constar que l’abast de la cobertura als
ocupants queda limitat als danys personals derivats de l’accident dins
el vehicle assegurat pel mutualista-prenedor.
 El present Servei Complementari és gratuït i es concedeix per
aquesta primera anualitat. Per a les anualitats successives
correspondrà a Mussap la decisió de prorrogar-lo o cancel·lar-lo sense
avís previ al mutualista-prenedor de l’assegurança.
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 Tant WorldCare com MUSSAP queden expressament alliberats de
qualsevol responsabilitat pels perjudicis que puguessin derivar-se per
al mutualista de l’ús de la xarxa de profesionals mèdics i de centres
sanitaris utilitzats, inclòs el supòsit de negligència mèdica, atès que el
servei prestat és simplement el de facilitar l’accés a la citada xarxa
 El mutualista-Prenedor de l’assegurança podrà accedir als serveis que
a continuació s’enumeren trucant al següent telèfon i prèvia
identificació del nombre de pòlissa corresponent

935 073 638
ORIENTACIÓ MÈDICA TELEFÒNICA:
Atès directament per Llicenciats en Medecina que respondran de forma
immediata i sens intermediaris les 24 hores del dia els 365 dies l’any.
SEGONA OPINIÓ MÈDICA. PATIENT MANAGEMENT CONSULTATION


Una consulta multidisciplinària d’alta qualitat, que consta de la
confirmació del diagnòstic i recomana un pla de tractament, d’un
SM

dels hospitals membres del WorldCare Consortium després de
la revisió dels informes i tractaments enviats.
 El temps de resposta és en promig i aproximadament, d’entre 6 i 9
dies hàbils des que WorldCare (Boston) rep la documentació
completa.
GLOBAL CARE MANAGEMENT. Programa de Descomptes (per al client que
decideixi voluntàriament realitzar el tractament proposat a EE.UU)
 Confecció de pressupostos previs a qualsevol tractament que es
sol·liciti.
 Els clients tenen accés a una extensa xarxa d’Hospitals i equips
mèdics dels E.E.U.U., a preus preferents comparables als que
s’apliquen a les principals asseguradores de salud a E.E.U.U. (amb
una tarifa per al cliente d’un 35% de l’estalvi generat, o una tarifa
mínima de 600.00 $ dòlars americans. Tarifa que haurà d’abonar el
client a WorldCare, en el moment de sol·licitar el servei).
 Ajuda en l’elecció del centre mèdic i de l’equip més indicat per al
tractament.
 Ajuda en caso de desplaçament en temes idiomàtics.
 Facilitar la planificació de l’alta i ingrés del pacient.
 Servei d’Auditoria i possibles reclamacions de tot el que tingui relació
amb les factures dels hospitals.
 Estat final de comptes. S’efectua al final del tractament i de l’estada
hospitalària. Possibilitat de que sigui tramesa a la companyia
d’assegurances del pacient i/o a la persona o empresa responsable
del finançament del tractament.
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EXCLUSIONS I LIMITACIONS DEL SERVEI
Per fer ús de les prestacions indicades de segona opinió mèdica, el
mutualista-prenedor de l’assegurança ha d’estar dins les següents situacions:
Malalties cobertes:













Apoplèxia
Atac cardíac
Càncer
Ceguesa per malaltia
Coma
Cremades greus
Esclerosi múltiple
Fallada renal
Malaltia coronària
Malalties neuro-degeneratives
Paràlisis
Trasplantaments d’òrgans principals

Qualsevol patologia sobrevinguda a conseqüència d’un accident, inclosos els de
tràfic.
Qualsevol patologia que pugui comportar una amputació.
Qualsevol patologia que posi en risc la vida del pacient.
Qualsevol cirurgia que superi els 15.000 €.
Qualsevol patologia que, segons el seu metge local, necessiti una
segona opinió.
El benefici de la garantia de Segona Opinió Mèdica estarà limitat a
una consulta per pacient i any.
Queden excloses malalties de transmissió sexual incloses les
relacionades amb el virus HIV, qualsevol malaltia congènita i en
general qualsevol malaltia preexistent a la data de contractació de la
present garantia.
WorldCare es reserva el dret de suprimir o modificar els diferents
centres mèdics concertats que conformen actualment el WorldCare
SM

Consortium

sens avís previ.
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