Agrupació reforça la seva posició d'especialista en salut
amb noves cobertures per a 2019 i un impuls en la digitalització

Nota de Premsa Grup Assurances du Crédit Mutuel España

Facilitar la vida al client i agilitzar la relació amb el professional mèdic continuen sent claus per oferir
una assegurança mèdica adaptada a totes les necessitats i referència al mercat.
Sant Cugat, 11 de desembre de 2018
Les novetats en les assegurances mèdiques d'Agrupació per al 2019 amplien i milloren cobertures, tractaments i
serveis per estar a l'avantguarda de la tecnologia mèdica i assistencial. D'aquesta manera, s'avança en el procés
de modernització d'una assegurança de salut que, avui més que mai, ofereix molt més que un quadre mèdic i
que aposta per fer la vida més fàcil als clients mitjançant la digitalització.
Les millores per a 2019 es concreten en:
- Ginecologia: test Prenatal no invasiu i ocupació del làser en
determinats tractaments ginecològics
- Angiologia i cirurgia vascular: incorporació de la tècnica
de radiofreqüència per a la cirurgia de varius.
- 5 sessions gratuïtes anuals de psicologia, i podologia i 1 visita
d'acupuntura, homeopatia i medicina naturista inclosa.
Aquestes novetats s'implanten a partir de l'1 de gener de
2019 en diferents modalitats de les assegurances mèdiques
de les gammes Saludmedic i Medicsalud d’ Agrupació. Es
poden consultar les condicions i detalls de les noves
cobertures a www.agrupacio.es/seguros-salud2019.
D'altra banda, Agrupació impulsa la digitalització per facilitar
la vida al client. Així, és referència en la gestió d'autoritzacions mèdiques immediates i via sms ja que el client,
en un període de temps inferior a 72 h laborables, rep un SMS de confirmació de l'autorització sense haver-se de
molestar a realitzar cap gestió. A més, l'app d'Agrupació inclou diversos serveis destacats de salut, com a
videotrucada amb un metge i geolocalitzador de metges i centres i, ben aviat, es llançarà l'app gratuïta Targeta
Virtual Agrupació perquè l'assegurat s'identifiqui al metge amb el seu telèfon mòbil i sense targeta física.
L'eliminació del paper en les comunicacions anirà afectant totes les assegurances de la companyia, no només a
la de salut, i inclourà des de la contractació per signatura electrònica fins a qualsevol gestió amb el client. Així
mateix, els proveïdors mèdics disposen de e-medic, la plataforma privada online per centralitzar la relació entre
entitat i metge/clínica d'una forma còmoda, àgil i digital.
Xifres a l'alça
Agrupació compta amb 32.000 professionals sanitaris, 700 centres mèdics (200 d'ells hospitalaris), 35.000 serveis
anuals gratuïts d'orientació mèdica, prop de 2 milions de visites, proves, tractaments i intervencions i un centre
mèdic i un altre de dental propis a Barcelona. El 2017, va gestionar més de 48.000 autoritzacions d'actes mèdics
cada mes (530.000 a l'any). El 96% dels processos de facturació amb els proveïdors sanitaris són automàtics.
La companyia apareix any rere any posicionada entre les 5 primeres del mercat, segons un estudi del Col·legi
Oficial de Metges de Barcelona.

El Grup Empresarial: Grup Assurances du Crédit Mutuel España
Agrupació pertany des de l'any 2012 a la francesa ACM. Grup Assurances du Crédit Mutuel España (GACM
Espanya) forma part de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, banc mutualista pioner en bancassegurances a França.
El Grup a Espanya està format per les marques Agrupació i Atlantis, que comercialitzen assegurances d'Auto, Llar,
Salut, Vida, Accidents, així com Plans de Pensions i solucions d'Estalvi. Amb prop de 1.000 de treballadors i
assessors comercials i uns 500 mediadors d'assegurances, GACM Espanya gestiona 1,2 milions d'assegurances.
La vocació de servei a les persones és a la base de l'activitat del Grup, des del seu origen mutual al banc francès,
fins a les empreses asseguradores del Grup a Espanya.
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