
A Previsora General retornem els nostres 
excedents en forma de noves garanties i 
prestacions. 

COMUNICA
Previsora General informa



                                 Serveis de salut, prevenció i benestar.

Aquest servei és un avantatge exclusiu per als nostres mutualistes i 
s'inclou en totes les assegurances de malaltia, vida individual, accidents 
individual i decessos amb prima superior a 100 euros.

A Previsora General sabem com n'és d'important una cura integral de la 
salut. Per això oferim als mutualistes el millor complement a través dels 
nostres serveis de salut, prevenció i benestar, als quals podran accedir a 
preus especials. Aquesta nova cobertura inclou una àmplia gamma de 
serveis addicionals relacionats amb la medicina preventiva i esportiva, 
teràpies i tractaments complementaris, estètica i benestar. Per accedir al 
servei PG Health& Care i veure l'ampli quadre mèdic i de serveis que ofereix 
cliqui l'enllaç següent: 

 

Aquest servei s'ha incorporat a partir de l'1/5/2019 per a les pòlisses de nova emissió. Per a les 
pòlisses en cartera s'anirà incorporant en el moment de la renovació i es comunicarà al prenedor. 
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Protecció de pagaments

 

Aquesta cobertura va dirigida a tots els mutualistes prenedors d'una 
pòlissa d'assegurança de Previsora General. El prenedor ha de ser persona 
jurídica o bé persona física major de 18 anys i menor de 70 anys.

Consisteix a reemborsar l'import dels rebuts, com a màxim durant sis 
mesos consecutius, a aquells prenedors que entrin en situació de 
desocupació, si són treballadors per compte d'altri, o en situació laboral 
d'incapacitat temporal, si són professionals autònoms. Aquesta prestació 
també s'estén als prenedors persona jurídica als quals es reconegui una 
situació de concurs de creditors. Per sol·licitar l'aplicació d'aquesta 
cobertura gratuïta s'han de tenir en compte les ‘cobertures’ i ‘exclusions’ 
d'aquesta prestació, que es recullen a les condicions generals i particulars 
de la pòlissa.

Servei PG Health & Care

https://pghealthcare.avantsalud.es/


Defensa jurídica 

Aquesta cobertura va dirigida a tots els prenedors de pòlisses de 
Previsora General, excepte pòlisses de salut on els beneficiaris d'aquesta 
cobertura seran els assegurats de la pòlissa. Quedarà assegurat el 
prenedor de la pòlissa si és persona física o l'administrador si és persona 
jurídica i en quedaran exclosos els empleats i familiars d'aquests.

Garantim la defensa jurídica dels interessos de l'assegurat de Previsora 
General en l'àmbit de la seva vida particular i en relació amb l'exercici dels 
drets amb el contingut que es concreta a la descripció de cadascun dels 
riscos assegurats, recollits a les condicions generals i particulars de la 
pòlissa.

Ampliem les cobertures amb la defensa d'infraccions de trànsit. 
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PREVISORA GENERAL
C/ Balmes, 28 | 08007 Barcelona | 902 28 30 32
Horari: 8:00-16:00h. | consultas@previsorageneral.com 


