31 de març de 2020
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA FLEXIBILITZA EL PAGAMENT DE REBUTS PEL CORONAVIRUS
 Llança un pla per diferir el pagament de rebuts de l’assegurança de salut per a la població
assegurada amb caigudes d’ingressos com a conseqüència de la Covid-19.
 Adopta mesures de xoc per a l’adaptació a les necessitats de cada cas i per seguir garantint la
millor atenció mèdica.
Assistència Sanitària ha fet una aposta decidida per lluitar contra el coronavirus i minimitzar els seus
efectes en el conjunt de la societat, adaptant-se a l'escenari del moment i implantant mesures amb
celeritat. Les persones treballadores autònomes i les afectades per expedients de regulació d'ocupació
que hagin registrat caigudes d'ingressos com a conseqüència de la Covid-19 poden sol·licitar
l'ajornament sense cost dels rebuts de la seva assegurança de salut corresponents als mesos de maig
i/o juny. La mesura és una resposta contundent a l'impacte econòmic i social, directe i indirecte, de
l'actual pandèmia provocada pel coronavirus.
Entenent l'assegurança de salut com a servei bàsic, més encara en el context actual, Assistència
Sanitària vol ajudar el conjunt de la societat en aquesta situació excepcional i prioritza donar resposta
a les necessitats de cada cas en particular. Per acollir-se al pla de flexibilització, que manté íntegrament
les cobertures i condicions de la pòlissa, les persones assegurades que hi estiguin interessades només
han d'omplir una simple sol·licitud en la seva àrea privada de la pàgina web.
"Com a organització de metges, professionals que estem vivint en primera línia el cop d'aquest virus,
assumim el deure de fer tot el possible per posar fora de perill els que confien en nosaltres per protegir
la seva salut i la de les seves famílies", declara el Dr. Ignacio Orce, president d'Assistència Sanitària.
"Un cop més, posant-nos al costat dels assegurats, mantenim intacte el nostre compromís
d'excel·lència", afegeix.
Telèfon Covid-19 obert a tota la població
En el marc de mesures per afrontar la crisi del coronavirus, la flexibilització del pagament dels rebuts
se suma al reforç de tots els canals de comunicació i la posada en marxa d'un protocol específic amb
servei gratuït d'atenció telefònica per resoldre dubtes i orientar les persones –assegurades o no de
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l'entitat– que presenten símptomes de Covid-19 o conviuen amb altres persones afectades. Com a
mecanisme per contribuir a destensionar el sistema de salut pública i evitar-ne el col·lapse, les vuit
línies ateses per infermeres i metges han registrat ja prop de 2.700 trucades ateses en onze dies.

Sobre Assistència Sanitària
Assistència Sanitària és una companyia asseguradora mèdica exemple del cooperativisme sanitari, un
particular model d’autogestió basat en la igualtat de metges i usuaris en els òrgans de decisió i gestió.
Actualment, l’entitat compta amb 190.000 assegurats i més de 4.000 metges a la seva disposició.
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