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Aquest document té un caràcter exclusivament informatiu sobre les característiques principals del producte, de manera que no implica cap cobertura per part de l’entitat asseguradora ni acceptació del risc per part seva. La informació precontractual i contractual completa relativa a l’assegurança es facilita en altres documents.

En què consisteix aquest tipus d’assegurança?
Adeslas Go és una assegurança d’assistència sanitària que permet accedir, dins de les cobertures del contracte, a assistència
mèdica en règim de consulta ambulatòria, especialitats i mitjans de diagnòstic, a través d’un ampli quadre mèdic de professionals i centres.

Què s’assegura?
Medicina Primària: Medicina General, Pediatria i Servei d’Infermeria.
Especialitats Mèdiques: Al·lergologia, Anestesiologia i Reanimació, Angiologia i Cirurgia Vascular, Aparell Digestiu, Cardiologia, Cirurgia Cardiovascular, Cirurgia General i de l’Aparell
Digestiu, Cirurgia Maxil·lofacial, Cirurgia Pediàtrica, Cirurgia
Plàstica Reparadora, Cirurgia Toràcica, Dermatologia Medicoquirúrgica, Endocrinologia i Nutrició, Geriatria, Hematologia i
Hemoteràpia, Immunologia, Medicina Interna, Medicina Nuclear, Nefrologia, Pneumologia, Neurocirurgia, Neurofisiologia
Clínica, Neurologia, Obstetrícia i Ginecologia, Oftalmologia,
Otorrinolaringologia, Psicologia Clínica, Psiquiatria, Rehabilitació i Fisioteràpia, Traumatologia, Urologia, etc.
Medicina Preventiva: Controls Preventius de Pediatria,
Ginecologia, Cardiologia, Urologia, Planificació Familiar i Revisió Mèdica: Reconeixement Mèdic.
Mitjans de Diagnòstic: Anàlisis Clíniques, Radiologia General,
Mitjans de Diagnòstic d’Alta Tecnologia, com RMN, TAC, etc.

Què no està assegurat?
L’assistència sanitària que necessiti hospitalització, tant en
règim d’ingrés com en hospital de dia (sense pernoctar al
centre hospitalari).
Les intervencions quirúrgiques diagnòstiques i terapèutiques.
Els serveis d’urgències.
Els cateterismes, hemodinàmica vascular, RX intervencionista,
polisomnografia, PET, radioteràpia i quimioteràpia.
Part i cesària.
Assistència sanitària per alcoholisme, drogoaddicció o autolesions.
Fàrmacs i medicaments de qualsevol classe.
Lesions produïdes per la pràctica professional de qualsevol
esport i/o activitat.
Malalties congènites o preexistents a la data de la contractació.
Tractaments i intervencions estètiques i/o cosmètiques.
Tractaments o proves no contrastades científicament i/o experimentals.

Altres serveis: Preparació al Part i Podologia.
A més pot contractar-se opcionalment a aquestes cobertures elsegur dental “Adeslas Dental Família”.

Hi ha cap restricció pel que fa a la cobertura?
Les Vacunes són a càrrec de l’assegurat.
La Podologia està limitada a 12 sessions per anualitat.
La Psicologia Clínica està limitada a 20 sessions o 40 sessions en
cas de trastorns alimentaris, per anualitat i persona.
Una revisió mèdica/reconeixement mèdic per anualitat i persona.
Mitjans de diagnòstic d’alta tecnología: Per a la seva realització
haurà d’haver transcorregut un període de tres mesos des de la
contractació de l’assegurança.
El contractant participa en el cost dels serveis rebuts mitjançant
l’abonament dels imports que es detallen al contracte. Per cada
assegurat menor de 55 anys, el límit màxim anual no pot superar la quantitat de 260 e. No s’aplica aquest límit a partir dels
55 anys o més d’edat.

L’àmbit territorial per a les cobertures principals de l’assegurança és:
Assistència sanitària ambulatòria: al territori nacional, prestada únicament a través de mitjans, facultatius i centres mèdics concertats per
l’Asseguradora.
Format: © European Union, 2017

S.PID.1501C/01

On tinc cobertura?
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Quines obligacions tinc?
•
•
•
•
•

Facilitar a l’Asseguradora, la documentació i la informació mèdica que, si és el cas, se li demani.
Pagament del preu anual de l’assegurança.
Anar a centres i facultatius concertats per accedir a la prestació.
Identificar-se amb la targeta sanitària, que és personal i intransferible.
Abonar la quantitat que sigui a càrrec de l’assegurat pels serveis utilitzats.

Quan i com he de fer els pagaments?
Forma de pagament: domiciliació bancària.
Periodicitat de pagament: mensual, bimensual, trimestral, semestral i/o anual, segons ho acordin el client i l’Asseguradora.
Data del primer pagament: data de començament de l’assegurança.
Data dels pagaments successius: dia 1 del mes que correspongui, segons el fraccionament.

Quan i com s’acaba el contracte?
Data de començament: la pacten el Client i la Companyia Asseguradora.
Data de finalització: es determina en funció del que es pacti al contracte.
Renovació: automàtica per anualitats, tret que alguna de les parts s’hi oposi.

Com puc rescindir el contracte?
El contractant es pot oposar a prorrogar l’assegurança mitjançant una notificació escrita i signada a l’Asseguradora, amb una antelació no inferior a
un mes a la data de finalització de l’assegurança.
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