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ET TORNEM FINS A 
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A PROP
TEU



El nostre compromís és cuidar-vos a tu i als qui més estimes. Amb Adeslas 
PLENA TOTAL, tu i els teus accedireu als avantatges d’una assegurança de 
Salut sense copagaments i amb cobertura dental a 3 anys.2 A més, ara et 
podràs beneficiar d’una promoció única:

Emporta’t 75 € per assegurat contractant Adeslas PLENA TOTAL o 50 € 
per assegurat contractant una assegurança d’Assistència Sanitària amb 

cobertura dental1 de les que s’inclouen en la promoció. 

A Adeslas t’acompanyem sempre. 
Quan ens necessitis, siguis on siguis 

A més, amb l’assegurança de salut:

· Xat d’orientació mèdica
· Videoconsulta i teleconsulta amb el teu metge d’Adeslas
· Recepta electrònica privada
· Nova targeta digital

Serveis de salut digital

El centre de salut digital on pots cuidar i gestionar la teva salut i la de la teva 
família, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc.

Adeslas Salud y Bienestar
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Siguis com siguis,
hi ha una assegurança de salut per a tu 

Adeslas PLENA TOTAL

Per als qui volen àmplies cobertures
i més avantatges 

Per als qui busquen la combinació que s’adapti 
millor a les seves necessitats 

Adeslas SÈNIORS
Àmplies cobertures i 
una extensa xarxa 

d’assessors mèdics 
de salut a la teva 

disposició

Gamma PLENA
Àmplia cobertura 
mèdica i diferents 

nivells de preu i 
copagaments

Gamma DENTAL
Serveis sense cost 

addicional en més de 
185 Clíniques Dentals 

Adeslas i 1.600 
odontòlegs

Primes i cost 
dels actes 

dentals sense 
increment 

durant els 3 
primers anys2

Una revisió 
mèdica anual 

gratuïta, 
adaptada a 

l’edat de cada 
assegurat 

Assistència en 
viatge a 

l’estranger 
amb un capital 

de fins a 
30.000 €

Reemborsament 
de despeses de 

farmàcia, 
rehabilitació, 
fisioteràpia, 
podologia, 
logopèdia i
foniatria3

46 actes 
dentals gratuïts 

i 10 % de 
descompte en 
tractaments 

d’ortodòncia i 
implantologia 



1. Promoció vàlida exclusivament per a les noves contractacions d’una assegurança de Salut amb Dental que facin 
persones físiques entre l’1-3-2023 i el 31-5-2023. Possibilitat d’aconseguir, per part del contractant, l’abonament de 75 € 
per assegurat, sempre que contracti una assegurança Adeslas Plena Total, o de 50 € per assegurat contractant una 
assegurança d’Assistència Sanitària amb cobertura dental inclosa, tal com s’indica a les condicions de la promoció. 
Promoció compatible amb altres campanyes o promocions. Consulta la resta de condicions i assegurances en 
promoció al teu agent o mediador, a l’oficina de SegurCaixa Adeslas que tinguis més a prop o a www.adeslas.cat.
2. L’assegurança Adeslas Plena Total té una durada inicial de tres anys i la forma de pagament del preu és mensual. Si 
l’assegurança es renova, la prima de renovació es pot recalcular d’acord amb les condicions de la pòlissa. A partir del 
quart any, la pòlissa d’Adeslas Plena Total es renova anualment de manera automàtica. 3. Per a més informació sobre el 
reemborsament de despeses, consulta les Condicions generals de la pòlissa. 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 28011864, i inscrita en el RM de Madrid, 
tom 36733, foli 213, full M-658265.

Per a més informació i contractació:

adeslas.cat
900 50 50 40


