
VOLEM
QUE ESTIGUIS
MÉS SEGUR 

PER UNA NOVA ASSEGURANÇA*

ET TORNEM FINS A 

75 €
SI JA TENS UNA ASSEGURANÇA
DE SALUT ADESLAS



A SegurCaixa Adeslas t’oferim una solució asseguradora completa. A més, si 
contractes ara una assegurança Dental, d’Electrodomèstics, Mascotes, 
Accidents o Decessos, podràs tenir més avantatges:         

Cuidar-te i cuidar els teus no havia 
tingut mai tants avantatges 

Tria una fórmula i estalvia en les 
assegurances. Aquí en tens algun exemple:

Mascotes
50 €

75 €+ =Client Adeslas
25 €

I si sumes més assegurances, l’estalvi encara serà més gran

Client Adeslas
25 €

Accidents
25 €

100 €+ + =Mascotes
50 €

Et tornem 50 € per cada assegurança que contractis amb una prima 
mínima anual de 200 € o 25 € per cada assegurança que contractis amb 

una prima mínima anual de 100 €. I si ja tens contractada una 
assegurança de Salut amb Adeslas, et tornem 25 € més.*

Por tu nuevo seguro*

te devolvemos HASTA

PER UNA NOVA ASSEGURANÇA*

ET TORNEM FINS A 

75 €
SI JA TENS UNA ASSEGURANÇA
DE SALUT ADESLAS



Perquè sempre estiguis protegit 

SegurCaixa 
ELECTRODOMÈSTICS 

La solució per reparar el conjunt 
d’electrodomèstics de l’habitatge 

que hagin superat el període de 
garantia del fabricant.              

SegurCaixa ACCIDENTS
Assegura la teva activitat 

professional, especialment si per la 
teva professió, hàbits, etc., estàs 

més exposat a patir un accident o si 
la teva activitat professional 

comporta risc físic. 

SegurCaixa DECESSOS
Fes més passadors els moments 
més difícils: estarem al teu costat 

ajudant-te en les gestions i els 
tràmits derivats de la defunció 

d’una persona estimada. 

SegurCaixa ASSISTÈNCIA 
EN VIATGE

Una assegurança destinada a 
cobrir les possibles incidències 

durant els viatges, tant si afecten 
les persones com els béns.           

SegurCaixa MASCOTES
Protecció per al teu fidel amic amb 
un ampli quadre veterinari d’àmbit 
nacional, sense qüestionari de salut 

ni diferències de preu per edat i 
raça. 

Adeslas DENTAL TOTAL
Beneficia’t d’un pla dental a llarg 
termini. Disposaràs de 50 actes 

sense cost addicional, incloent-hi 
obturacions, reconstruccions i 
tractaments d’odontopediatria. 



segurcaixaadeslas.cat
900 50 50 40

Per a més informació i contractació: 

*Possibilitat d’obtenir l’abonament de fins a 75 € per la contractació d’una assegurança en promoció feta per persones 
físiques o persones jurídiques entre l’1-3-2023 i el 31-7-2022 i amb una prima mínima anualitzada superior a 200 €. El 
contractant podrà obtenir 50 € per contractacions d’assegurances en promoció amb una prima mínima anualitzada 
superior a 200 € o 25 € per contractacions d’assegurances en promoció amb una prima mínima anualitzada superior a 
100 €. I si, a més, el client ja té contractada una assegurança (o és assegurat) de Salut o Dental d’Adeslas, podrà obtenir un 
import addicional i únic de 25 €, amb independència del nombre d’assegurances que contracti en promoció. Consulta’n les 
condicions a www.segurcaixaadeslas.cat. Subjecte a les condicions de contractació i subscripció de la companyia, com 
també a la fiscalitat vigent.
Assegurances de no vida 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.


