
3mesOs
gratis*

FINS A



Un mal de queixals, un implant per col·locar...? Tranquil, Adeslas hi és per 
acompanyar-te.

A més, si ara contractes una assegurança dental et podràs beneficiar de més 
avantatges:

2 mesos gratis el primer any per a pòlisses amb 2 assegurats
o més i un altre mes en la renovació.*

Quan el teu món s’atura,
Adeslas hi és 

Amb l’assegurança dental, més
avantatges a les Clíniques Dentals Adeslas

3mesOs
gratis*

FINS A

A les Clíniques Dentals Adeslas disposes d’un ampli equip d’odontòlegs i dels 
últims avenços tècnics en odontologia, per cuidar-te la salut bucodental: 
odontologia general, ortodòncia, periodòncia, endodòncia, cirurgia oral, cirurgia 
d’implants, prostodòncia, odontopediatria, higiene i estètica.   

Més de 185
Clíniques Dentals 

Adeslas

Sempre a prop teu 
amb amplis 

horaris, per oferir-te 
la millor atenció

Compromís de 10 
anys en implants i 
preus tancats en 

ortodòncia

Més de 30 anys 
cuidant la salut 

bucodental      



Siguis com siguis, hi ha una 
assegurança dental per a tu

Adeslas DENTAL 
TOTAL

Per als que volen una 
assegurança dental i 

somriure sense ensurts 

Una assegurança 
a 3 anys de pagament 

anticipat que ofereix una 
cobertura dental total 

amb accés immediat als 
tractaments.

Adeslas DENTAL 
MAX

Si ets dels que cada any li 
demanen més a la seva 

assegurança dental  

Una assegurança que 
premia la fidelitat del client 

amb la incorporació de 
fins a 49 actes nous 

sense cost addicional
durant els 3 primers anys 
i amb una reducció d’1 € 

en la prima cada any.

Adeslas DENTAL 
MAX AUTÒNOMS
Per als que volen mostrar 

el millor somriure també al 
seu negoci 

Dissenyada 
especialment per als 
autònoms, ofereix les 

mateixes cobertures i els 
mateixos avantatges que 
Adeslas DENTAL MAX.



*Promoció vàlida exclusivament per a noves contractacions amb copagament de prima mensual que facin persones 
físiques entre l’1-8-2022 i el 31-12-2022. Possibilitat d’aconseguir la devolució de fins a 3 mesos de prima de les 
assegurances d’Assistència Sanitària o Dental, sempre que incloguin dos assegurats o més i que es contractin en el 
període de promoció indicat. Per obtenir l’abonament corresponent al segon o tercer mes cal renovar l’assegurança que 
hagi donat dret a la promoció (excepte en les assegurances Adeslas Plena Total i Adeslas Dental Total, que no caldrà 
renovar ja que tenen una durada inicial de 3 anys). Promoció compatible amb altres campanyes o promocions. Consulta 
la resta de condicions i assegurances en promoció amb el teu agent o mediador, a l’oficina de SegurCaixa Adeslas que 
tinguis més a prop o a www.adeslas.cat. Informació subjecta a les condicions de contractació i subscripció, com també a 
la fiscalitat vigent.   
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.

Per a més informació i contractació:

adeslas.cat 


	Campo editable: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX


