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MÚTUACAT LLANÇA LA NOVA CAMPANYA “SALUT SOLIDARIA” 

 

● Mútuacat llança la nova campanya de salut amb unes condicions immillorables. 

Manresa, 26 d’octubre de 2018. Mútuacat llança la nova campanya de salut “Salut Solidària”, amb la qual                 
promociona el seu producte Tot Salut: una assegurança d’assistència sanitària completa amb unes             
condicions immillorables, adaptada a totes les circumstàncies i necessitats. 

La campanya inclou assistència sanitària a tot el territori espanyol amb 40.000 professionals i 10.000               
centres mèdics, assistència en viatge a tot el món, urgències 24h i servei d’ambulància, cobertura completa                
de salut (medicina primària, especialitats, hospitalització, intervencions quirúrgiques, etc.), cobertura          
dental gratuïta, segona opinió mèdica, l’App Salutcat i molt més. 

A més a més, Mútuacat ofereix fins a un 7,5% de descompte, un mes gratuït i regala durant el 2019 el                      
servei dental i la cirurgia estètica baremada. 

Addicionalment Mútuacat, per cada assegurat, farà una donació de 5€ a un projecte solidari, que podrà                 
decidir el nou assegurat: 

● A l’Hospital de Nens de Barcelona, per a projectes d’investigació en medicina infantil. 
● A UFEC, per a la inserció a l’esport de joves amb risc d’exclusió social. 

 
 

Les persones que ja tenien contractada una assegurança de salut en una altra companyia podran gaudir                
també d’avantatges addicionals. Mútuacat els mantindrà el preu actual durant el 2019, facilitarà així el               
canvi de companyia i mantindrà l’antiguitat de la seva pòlissa. Podran gaudir de l’assegurança des del                
primer dia, sense carències, ni declaració de salut, amb l’acceptació de patologies no greus. 

 

Mútuacat és una organització social amb un model econòmic cooperatiu que des de 1969 ofereix assegurances d’assistència sanitària i de 
prestacions econòmiques amb l’objectiu de contribuir al benestar i a la qualitat de vida de la societat catalana. Som una entitat sense ànim de lucre, 
revertim els beneficis en la societat catalana i ens mantenim  fidels als valors de l’autosuficiència, i l’autogestió. Som així perquè ens vam fundar 
com a mutualitat de previsió social i continuem creient en els valors del mutualisme. Som arreu de Catalunya, amb oficina central a Manresa i 
delegacions a Vic, Girona i Barcelona, però amb metges i metgesses a tot l’estat.  

 
 
 


