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BeHealthy
Què és BeHealthy?

Com hi accedeixo?

BeHealthy és una plataforma digital molt completa per a la gestió de la salut i el benestar, un 
servei gratuït i exclusiu inclòs a les assegurances de Salut, Salut Premium o Baixa Laboral.

Amb BeHealthy pots crear el teu historial mèdic i consultar-lo quan ho necessitis, proposar-
te reptes per millorar els teus hàbits, seguir una dieta saludable, registrar les teves sessions 
esportives i molt més. A més, disposes d’un QR d’emergència per accedir ràpidament a les teves 
dades mèdiques en cas d’accident.

Descarrega’t l’app de BeHealthy per a iOS o Android 
per accedir amb el teu mòbil, o connecta’t a través del web

DESCARREGA
L’APP AQUÍ

1

morabanc.behealthy.ad

https://apps.apple.com/es/app/morabanc-assegurances/id1564441331
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inithealth.morabanc&gl=ES
https://morabanc.behealthy.ad/health/login/auth
https://apps.apple.com/es/app/morabanc-assegurances/id1564441331
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inithealth.morabanc&gl=ES
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Registre a la plataforma
Com em registro?
Per registrar-te has d’introduir a BeHealthy el 
codi d’activació que trobaràs amb el QR que 
t’hem enviat per correu postal. En cas de no 
haver-lo rebut, posa’t en contacte amb el teu 
gestor personal.

Si ho fas a través de la plataforma web:

Introdueix el codi a la pàgina d’accés/login, 
a sota del formulari, i clica el botó CREAR USUARI.

Si ho fas a través de l’app:

Introdueix el codi fent clic a l’enllaç de sota del 
formulari: És el teu primer cop i tens el codi? 
FES CLIC AQUÍ.

CODI ACTIVACIÓ

1 2 3 4 5 6 7

2

https://morabanc.behealthy.ad/health/
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Què faig si no recordo la contrasenya?
Si vols accedir a BeHealthy i no recordes la contrasenya, disposes d’un enllaç a sota del formulari 
de registre de la pàgina inicial per poder crear una de nova. Clicant aquest enllaç se t’obrirà una 
nova pàgina en què hauràs d’introduir el correu electrònic amb el qual et vas registrar, i t’enviarem un 
missatge electrònic perquè puguis canviar la contrasenya. Revisa la carpeta de “correu no desitjat” si no 
reps el correu electrònic a la teva safata d’entrada.

A continuació se’t redireccionarà a la pàgina de registre, on hauràs de facilitar el teu compte 
d’email com a usuari i una contrasenya per accedir-hi. Recorda guardar bé les dades per a 
accessos posteriors.
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Dispositius i braçalets
Com connecto el meu braçalet d’activitat?
Connecta el teu braçalet d’activitat a l’app a través de la secció Dispositius i braçalets.

Fes clic al botó CONNECTAR sota el teu dispositiu i s’obrirà una pàgina de login. 

3

https://morabanc.behealthy.ad/health/device/index
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Introdueix les dades d’accés del compte del teu dispositiu i, un cop a dins, hauràs de donar 
permís a BeHealhty per poder recollir les dades d’aquesta plataforma. 

BeHealthy pot connectar-se amb els principals dispositius d’activitat, com Fitbit, Garmin o Withings. 

Si no tens cap braçalet d’activitat o ets usuari de Polar, Strava, Runtastic, Mi Fit o algun altre 
dispositiu o app que no apareix en aquesta secció, pots connectar BeHealthy amb l’aplicació de 
Salut d’iOS o amb l’aplicació Google Fit d’Android i les teves passes es registraran a l’app 
BeHealthy sempre que portis el mòbil.

Si esculls aquesta opció, recorda que hauràs de descarregar-te Google Fit, registrar-te i 
connectar-la a BeHealthy.

Quins dispositius es poden sincronitzar amb BeHealthy?

https://www.apple.com/es/ios/health/
https://www.apple.com/es/ios/health/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.fitness&hl=es&gl=US
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Un cop et connectes a l’aplicació, les teves sessions s’incorporen automàticament a la teva 
activitat dins la secció Seguiment.

No n’hi ha prou amb connectar Google Fit a BeHealthy. Recorda que has de descarregar-te l’app 
de Google Fit, registrar-te i connectar-la a BeHealthy.

També has de tenir en compte que les dades de Google Fit no es carreguen automàticament, sinó 
al final del dia.

Com sincronitzo el meu dispositiu?

Què faig si he connectat BeHealthy amb Google Fit 
i les passes no es mostren correctament? 

https://morabanc.behealthy.ad/health/followUp
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Historial Mèdic
Per a què serveix?
L’historial mèdic de BeHealthy t’ajudarà a tenir localitzada i accessible la teva informació de salut.

Organitza les teves medicacions i els teus tractaments 

A la secció Tractaments pots incloure la medicació que t’hagin receptat per quan necessitis consultar 
el prospecte, la dosi, el principi actiu, les indicacions... Per afegir-la al teu perfil, només has de fer 
clic a NOU TRACTAMENT i buscar-la al desplegable del Vademècum Internacional de BeHealthy.

4

https://morabanc.behealthy.ad/health/treatments/index


10

Adjunta informes mèdics

A la secció Informes pots adjuntar la teva història clínica, receptes, proves de laboratori, proves 
de radiodiagnòstic, certificats, etc. Així podràs fer el seguiment i accedir a la teva documentació en 
qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Per adjuntar un informe, fes clic a NOU INFORME 
i selecciona l’arxiu que vols pujar.

Tu decideixes quines dades vols incloure, sabent que sempre podràs modificar-les. Dit això, has de tenir 
en compte que, com més dades incloguis, millor s’ajustarà la plataforma a les teves necessitats.

Comparteix informació amb les persones que consideris

A la secció Comparteix el teu historial pots generar un accés temporal i segur a les dades que 
vulguis del teu perfil: dades de contacte, grup sanguini, al·lèrgies, malalties destacables... Només has 
de fer clic a NOU CODI, marcar la casella “Vull compartir l’accés d’aquest codi amb una persona 
de confiança” i seleccionar la data límit d’accés. Pot resultar molt útil per consultar un informe 
determinat amb un nutricionista o entrenador personal, per exemple.  

Des de la secció Perfil també podràs descarregar-te un PDF imprimible amb les teves dades de salut.

https://morabanc.behealthy.ad/health/medicalRecords/index
https://morabanc.behealthy.ad/health/accessCodes/index
https://morabanc.behealthy.ad/health/profile/index
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Dona accés al teu historial a l’equip mèdic en cas d’emergència

A la secció QR Emergències podràs extreure, activar i imprimir el teu codi QR d’emergència. El Codi 
CIE10 (Codi Internacional de Malalties), publicat per l’OMS, permet al personal sanitari accedir al 
teu historial mèdic de manera immediata en cas d’urgència.

Com activo el meu QR d’emergència?

Accedeix a la secció QR Emergències i fes clic a la casella “Vull disposar d’accés a les meves dades 
a través del Codi QR”. Podràs deixar visible la informació que vulguis en tot moment:

Dades personals

Situació actual 

Antecedents i factors de risc

https://morabanc.behealthy.ad/health/qrCoder/index
https://morabanc.behealthy.ad/health/qrCoder/index
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D’aquesta manera, el personal mèdic podrà accedir a les dades que hagis introduït al teu 
historial mèdic de BeHealthy.

Recorda que si el teu mòbil no té una aplicació de lectura de QR, pots descarregar-te’n una a Google 
Play o a l’Apple Store.
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Salut i benestar
Per a què serveix?

Què són les fites?

En aquest apartat pots donar d’alta els teus objectius i les metes que et proposis per millorar el 
teu estat físic. 

Cada fita és un repte que estableixes i que t’ajudarà a aconseguir hàbits saludables de manera 
amena. Per exemple: caminar 10.000 passes diàries.

N’hi ha de dos tipus: fites personals i reptes col·lectius. 

Les fites personals

T’ajudaran a cuidar-te de manera individual a través de propostes com caminar, nedar, perdre 
pes o dormir millor. Les trobaràs a la secció Fites personals.

5

https://morabanc.behealthy.ad/health/challenge
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Per donar d’alta una nova fita, només has de seleccionar el tipus de repte, els valors als 
quals vols arribar (quina distància? quant de temps? quant pes?) i les dates d’inici i finalització 
(en quants dies?). A continuació fes clic a GUARDAR REPTE.

Els reptes col·lectius

Són aquells proposats per MoraBanc Assegurances en què tots els usuaris sumen les seves 
passes per assolir un objectiu comú. Pots participar en tots els que vulguis fent clic al botó 
VULL APUNTAR-ME a la secció Reptes col·lectius. 

També podràs veure el teu progrés respecte d’altres usuaris clicant el botó MÉS INFO. 

A la secció de Seguiment pots analitzar les dades que vulguis i consultar una gràfica amb la teva 
evolució al llarg del temps.

On puc analitzar el meu seguiment?

https://morabanc.behealthy.ad/health/presettedChallenge
https://morabanc.behealthy.ad/health/followUp
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A la secció Menús saludables tens una gran varietat de receptes pensades per un equip mèdic 
de dietistes i nutricionistes per a cada dia de la setmana.

A  la dreta de cada recepta trobaràs una icona amb forma de document. En clicar-hi podràs consultar 
com preparar-la i la seva informació nutricional.

On puc veure les receptes?

https://morabanc.behealthy.ad/health/diet/index
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Contacte
Per a més informació, dubtes o incidències, contacta amb MoraBanc Assegurances:

O escrivint un email a
mora.assegurances@morabanc.ad

Trucant al 376 884 874

6

mailto:mora.assegurances@morabanc.ad
tel:+34376884874


Plaça Coprínceps, 2 - AD700 Escaldes-Engordany - Principat d’Andorra - Tel. +376 884 874

https://www.morabanc.ad/ca/
https://www.morabanc.ad/
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