Assegurances per a tu i el teu negoci

Quan el teu negoci és el teu projecte,
necessita tota la protecció
A SegurCaixa Adeslas sabem la importància que té per a tu el teu negoci, per això
t’oferim productes per cuidar tot el que el fa gran:

Adeslas NEGOCIS

SegurCaixa NEGOCI

SegurCaixa PROTECCIÓ
JURÍDICA AUTÒNOMS

SegurCaixa ACCIDENTS
PIMES

Adeslas Salud y Bienestar,
el teu centre de salut digital
Sempre tindràs un metge a la teva disposició i accés a
tots els serveis personalitzats per tenir cura de la teva salut.

Els meus metges:

ser-hi sempre que necessitis un metge
· Quadre mèdic: busca els professionals i
els centres més propers per especialitat,
prova o tractament.
· Metges preferits: desa i accedeix
directament als teus metges preferits.

· Centres d’urgència: tingues els telèfons
d’urgències a un clic i troba els centres
més propers.
· Consulta no presencial: videoconsulta
i consulta telefònica amb els teus
professionals mèdics.

La meva salut:

ser-hi sempre cuidant-te
· Índex de salut: completa el test i
descobreix el teu índex de vida
saludable.
· Programes de salut personalitzats:
plans d’estil de vida, prevenció, cures
i salut familiar.

· Orientació mèdica general i infantil:
resol els dubtes sobre la teva salut i la
dels teus.
· Orientació psicoemocional: aprèn a
gestionar bé les teves emocions gràcies
als nostres psicòlegs.

La meva targeta digital
Ja tens disponible la teva targeta d’assegurat i la dels teus beneficiaris al mòbil, així de
senzill.*

Accedeix-hi a través de la web adeslassaludybienestar.es
o baixa l’app Adeslas Salud y Bienestar

* Les persones assegurades de pimes no tenen disponible la visualització de la targeta dels seus beneficiaris.

Adeslas NEGOCIS
La salut del teu negoci, en bones mans
Amb Adeslas NEGOCIS gaudiràs del teu negoci sense preocupacions. Tu i els
teus empleats estareu sempre protegits amb el quadre mèdic més gran: 43.000
professionals i 1.200 centres d’assistència al vostre servei.

Per a tu, totes les cobertures
Medicina general
i especialitats

Hospitalització

Urgències ambulatòries
i hospitalàries

Part i tot el que hi està
relacionat

Mitjans de diagnòstic
d’alta tecnologia

Assistència sanitària
a l’estranger

Hi ha una assegurança de salut que s’adapta a tu
Adeslas NEGOCIS
Accedeix sense copagaments a una sanitat privada i de qualitat amb completes cobertures.

Només 49 € per assegurat/mes1
Adeslas EXTRA NEGOCIS
Disposaràs de les mateixes cobertures i serveis que amb Adeslas NEGOCIS, amb
l’avantatge de poder triar metge i centre hospitalari en qualsevol lloc del món, a
més d’obtenir un reemborsament de fins al 80 % de les despeses sanitàries.

Només 79 € per assegurat/mes2
1. Prima de rebut (amb impostos i recàrrecs inclosos) amb un prenedor que sigui persona física i menor de 45 anys
donat d’alta al RETA, per a les noves contractacions d’Adeslas Negocis Persona Física que es facin abans del
31-12-2022 i aplicables fins a la renovació següent de l’assegurança.
2. Prima de rebut (amb impostos i recàrrecs inclosos) amb un prenedor que sigui persona física i menor de 55 anys
donat d’alta al RETA, per a les noves contractacions d’Adeslas Extra Negocis Persona Física que es facin abans del
31-12-2022 i aplicables fins a la renovació següent de l’assegurança.

SegurCaixa NEGOCI
El teu negoci, en marxa
Sabem com n’és, d’important, la teva empresa, per això et volem oferir la tranquil·litat que
necessites perquè res no interrompi la teva activitat diària. Amb SegurCaixa NEGOCI
trobaràs totes les cobertures en continent i contingut per protegir-la.

Totes les cobertures per al teu negoci
Incendi, explosió, demolició,
desenrunament, etc.

Trencament de vidres i rètols

Responsabilitat civil
d’explotació

Danys elèctrics

Fuites i inundacions per
aigua

Robatori de mercaderia,
d’efectiu...

A més, arribem encara més lluny i oferim protecció jurídica, assistència al comerç
(reparadors) i assistència informàtica.

SegurCaixa PROTECCIÓ JURÍDICA
AUTÒNOMS
Defensem els teus interessos
Amb SegurCaixa PROTECCIÓ JURÍDICA AUTÒNOMS modalitat Completa, tindràs la
tranquil·litat de comptar amb assessors i advocats que vetllaran pels teus drets en
cas de problemes derivats de la teva activitat comercial.
Si t’ho estimes més, també tens la modalitat Bàsica.

Totes les cobertures per als teus interessos
Reclamació de danys

Reclamació
de prestacions socials
de l’autònom

Defensa davant de la
Inspecció de Treball

Defensa de drets laborals
del treballador dependent
econòmicament

Defensa penal i fiscal

Defensa i reclamació en
casos de robatori d’identitat
a internet

SegurCaixa ACCIDENTS PIMES
El teu negoci, ben protegit
A SegurCaixa Adeslas volem que tu i els teus treballadors estigueu protegits dins
de l’àmbit professional i també a fora. Per això, amb SegurCaixa ACCIDENTS
PIMES cobrim alguns dels riscos als quals tu i els teus empleats esteu exposats.
Es tracta d’una assegurança nominativa2 destinada a empresaris individuals,
professionals liberals i pimes que cobreix el pagament d’un capital en cas
d’accident.

Totes les cobertures perquè estiguis tranquil
Protecció total: capital màxim
en funció de la modalitat i
cobertura total en qualsevol
lloc del món

Contractació immediata,
sense carències i sense
qüestionari de salut

Avantatges fiscals per a
l’autònom i per als seus empleats

Llibertat d’elecció de la forma
de pagament

Tria la modalitat que s’adapti a tu
Oferim dues modalitats3 en les quals podràs triar el capital que vols assegurar
per garantia i assegurat: modalitat amb compromís i sense compromís per
pensions.
2. Fins a 35 assegurats.
3. Edat màxima de contractació: 64 anys, amb renovació fins als 70. La cobertura de les despeses sanitàries està limitada a
6.000 €. El capital màxim per pagar per persona i any està limitat a 1.500.000 €.

segurcaixaadeslas.cat

Per a més informació i contractació:

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Aquest fullet és informatiu i no té valor contractual. Informació subjecta a les condicions de subscripció i contractació de la
companyia, que es poden consultar a segurcaixaadeslas.cat
SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb domicili social al passeig de la Castellana, 259 C (Torre
de Cristal), 28046 Madrid, amb NIF A28011864, i inscrita en el RM de Madrid, tom 36733, foli 213, full M-658265.

