Gamma Adeslas PLENA

Sempre la millor atenció,
siguis on siguis
A Adeslas hem desenvolupat les capacitat tecnològiques perquè qualsevol
professional del quadre mèdic et pugui atendre de manera no presencial sense
que t’hagis de desplaçar.

Videoconsulta o teleconsulta amb el teu metge d’Adeslas
Demana cita amb els professionals del quadre mèdic
d’Adeslas i podràs fer consultes sense haver d’anar-hi de
manera presencial.

Xat d’orientació mèdica
Un servei que permetrà als clients obtenir informació
i assessorament, sobre temes relacionats amb la salut en
general, de manera fàcil i ràpida.

Recepta electrònica privada
Després de la consulta virtual (o presencial) amb el teu metge
d’Adeslas, rebràs a la bústia de correu electrònic un codi amb el
qual es poden adquirir en qualsevol farmàcia els medicaments
pautats per l’especialista.

Autoritzacions on-line
Més ràpides i amb una sola foto, a adeslas.cat. A l’Àrea
Client pots gestionar autoritzacions per fer proves mèdiques i
diagnòstiques en qualsevol moment.

Gamma Adeslas PLENA
Per cuidar la teva salut
i la dels teus
A Adeslas sabem que cada persona és diferent, però el que no ens diferencia és que
volem cuidar la nostra salut i la dels que més estimem.
Per això t’oferim la gamma Adeslas PLENA, perquè, siguis com siguis i
independentment del que necessitis, trobis una assegurança que s’adapti a tu.

Les cobertures més completes
i el quadre mèdic més gran
A Adeslas tens àmplies cobertures, l’assistència més professional, el quadre
mèdic més gran –43.000 professionals i 1.200 centres d’assistència al teu
servei– i la garantia i la confiança de la companyia número 1 en assegurances
de salut del país.

Medicina general
i especialitats

Serveis addicionals, com ara
assistència en viatge

Urgències ambulatòries
i hospitalàries

Reemborsament de
despeses en rehabilitació,
fisioteràpia i podologia

Mitjans de diagnòstic
d’alta tecnologia

DIU: cost del dispositiu
i col·locació

Hospitalització

Test d’ADN fetal en sang
materna

Adeslas PLENA VITAL
Adaptar-nos a les teves necessitats
és vital
Adeslas PLENA VITAL és una assegurança amb una quota mensual reduïda que et
permet començar a gaudir del millor de la sanitat privada, amb copagaments i amb
un límit màxim anual per assegurat de 300 €.

Només 39 € per assegurat/mes1

Adeslas PLENA
El quadre mèdic més gran
per donar-te plena confiança
Una assegurança amb una quota mensual ajustada i copagaments reduïts.
Adeslas PLENA et permet accedir a la sanitat privada en les millors condicions.

Només 49 € per assegurat/mes1

Adeslas PLENA PLUS
El plus d’atenció que la família
necessita
Amb Adeslas PLENA PLUS accedeixes, sense copagaments, a tots els avantatges
de la sanitat privada.

Només 59 € per assegurat/mes1

Adeslas PLENA EXTRA
Un extra d’atenció en qualsevol lloc
del món
Amb Adeslas PLENA EXTRA, a més d’accedir sense copagaments a l’ampli quadre
mèdic d’Adeslas, podràs triar qualsevol professional de fora del quadre, tant
nacional com internacional, amb un reemborsament del 80 % de les despeses i un
límit anual de 150.000 € per assegurat.

Només 79 € per assegurat/mes

1.-Prima del rebut (amb impostos i recàrrecs inclosos) per assegurat menor de 45 anys i mes, per a noves
contractacions d’Adeslas Plena Vital, Plena, Plena Plus o Plena Extra que es facin entre l’1-5-2022 i el 31-12-2022 i
aplicables fins a la renovació següent de l’assegurança.

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.2

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

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

adeslas.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 adeslas.cat
Assegurances de salut de 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.

