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Document d’informació sobre el producte d’assegurança
SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances
Espanya - Codi DGSFP - : C-124

Aquest document té un caràcter exclusivament informatiu sobre les característiques principals del producte, de ma-
nera que no implica cap cobertura per part de l’entitat asseguradora ni acceptaci6 del risc per part seva. La informa-
ci6 precontractual i contractual completa relativa a l’assegurança es facilita en altres documents.

En què consisteix aquest tipus d’assegurança?
L’assegurança Adeslas Plena Total és una assegurança d’assistencia sanitària i Dental de durada inicial de tres anys que per-
met accedir, dins de les cobertures de la pòlissa, a assistencia medica i dental, quirúrgica, urgencies, especialitats, mitjans 
de diagnòstic i hospitalització, a través d’un ampli quadre medic de professionals i centres. Inclou també la cobertura Dental.

Producte: Adeslas 
PLENA Total

 Medicina primària: medicina general, pediatria i servei d’infer-
meria.

 Urgencies en centres concertats i a domicili.
 Especialitats quirúrgiques del quadre medic: al·lergologia, 
aparell digestiu, cardiologia, cirurgies, obstetrícia i ginecolo-
gia, oftalmologia, oncologia medica i radioteràpica, otorrino-
laringologia, psicologia clínica, rehabilitació, medicina interna, 
traumatologia, urologia, etc.

 Mitjans de diagnòstic: anàlisis clíniques, radiologia general, 
mitjans de diagnòstic d’alta tecnologia, com RMN, TAC, etc.

 Hospitalització: quirúrgica, medica, pediàtrica, a la UVI, psi-
quiàtrica i hospital de dia.

 Implants i pròtesis quirúrgiques: marcapassos, pròtesis inter-
nes, traumatològiques, lents monofocals i bifocals, etc.

 Tractaments especials: logopedia i foniatria, laserteràpia, qui-
mioteràpia i oncologia radioteràpica, tractament del dolor, etc.

 Trasplantaments de medul·la òssia i de còrnia.
 Altres serveis: ambulàncies, preparació al part i podologia.
 Reemborsament de despeses en rehabilitació, fisioteràpia i 
podologia.

 Reemborsament de despeses en Farmàcia Extrahospitalària.
 Assistencia sanitària a l’estranger com a conseqüencia 
d’una malaltia o un accident sobrevingut en un desplaça-
ment temporal i/o viatge queda coberta l’assistencia medi-
ca, quirúrgica, farmaceutica o hospitalària. A més, aquesta 
cobertura inclou: despeses odontològiques d’urgencia, tras-
llat sanitari o repatriació medica, despeses de tornada per 
alta hospitalària, etc.

 Cobertura Dental: que permet l’accés a les prestacions i 
tractaments relacionats en l’annex de cobertures i Actes 
dentals amb o sense import a càrrec de l’assegurat, a través 
de les Clíniques Dentals concertades i pròpies, mitjançant 
l’abonament per part de l’assegurat d’una part del cost del 
servei, quan correspongui. Els serveis assegurats són en-
tre d”altres: odontologia preventiva, proves diagnòstiques, 
obturacions, endodòncies, odontopediatria, ortodòncia, 
pròtesis fixes, amovibles (acríliques, flexibles i esqueletics), 
cirurgia oral, implantologia, estetica dental i articulació tem-
poromandibular (ATM).

 Un reconeixement medic anual.
 Videoconsulta: servei d’orientació medica.

 Assistencia sanitària per alcoholisme, drogoaddicció o auto-
lesions.

 Fàrmacs i medicaments de qualsevol classe.
 Lesions produïdes per la pràctica professional de qualsevol 

esport i/o activitat.
 Malalties congenites o preexistens a la data de la contracta-

ció.
 Tractaments i intervencions estetiques i/o cosmetiques.
 Tractaments o proves no contrastades científicament i/o ex-

perimentals.
 Els serveis odontològics que no s’inclouen a l’annex de quan-

titats a càrrec de l’assegurat. 
 Els serveis dentals que per dur-los a terme necessitin interna-

ment hospitalari o anestèsia general.

Què no està assegurat?

 Les vacunes són a càrrec de l’assegurat.
 L’hospitalització psiquiàtrica es limita a 50 dies per anualitat i 
persona.

 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.

 El reemborsament en rehabilitació i fisioteràpia és del 50%, 
amb un màxim de 500 euros per anualitat i persona.

 El reemborsament en podologia és del 50%, amb un màxim de 
200 euros per anualitat i persona.

 El reemborsament en Farmàcia Extrahospitalària és del 50% 
amb un màxim de 200 euros per anualitat i persona

 Per poder accedir a alguna de les prestacions han d’haver pas-
sat tres, sis o vuit mesos des de la contractació, segons es de-
fineix al contracte.

 L’assistencia en viatge a l’estranger està limitada a 30.000 eu-
ros per sinistre ocorregut i persona (amb sublímits establerts al 
contracte). L’estada màxima coberta a l’estranger no pot exce-
dir de 90 dies consecutius per viatge o desplaçament.

 Un Reconeixement Medic per anualitat i persona.
 Assistencia Dental: la quantitat a càrrec de l’assegurat s’esta-
blirà en funció del tractament i de la clínica o odontòleg que triï.

 Els serveis dentals en el cost dels quals participi l’assegurat 
estan detallats en el contracte i s”abonen directament als pro-
fessionals i/o clíniques dentals on l”atenguin.

Hi ha cap restricció pel que fa a la 
cobertura?
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Què s’assegura?



Quines obligacions tinc?
• Cada assegurat haurà de declarar al qüestionari de salut previ a la contractació totes les circumstàncies que es coneguin que puguin influir en la 

valoració del risc, segons l’estat de salut.

• Facilitar a l’Asseguradora, la documentació i la informació mèdica que, si és el cas, se li demani.

• Pagar l’assegurança.

• Utilitzar els centres concertats per accedir a la prestació.

• Identificar-se amb la targeta sanitària, que és personal i intransferible.

• Abonar la quantitat a càrrec de l’assegurat pels serveis dentals que se li prestin.

• Per rebre l’abonament de factures de reemborsament de despeses mèdiques cal presentar un imprès de sol·licitud de reemborsament, juntament 
amb les factures relatives a les despeses sanitàries degudament emplenades, la prescripció i els informes mèdics sol·licitats.

Quan i com he de fer els pagaments?
Forma de pagament: domiciliació bancària.

Periodicitat de pagament: La prima s’abonarà mitjançant pagaments mensuals.

Data del primer pagament: data de començament de l’assegurança.

Data dels pagaments successius: dia 1 del mes.

Cost dels serveis Dentals en els quals participa l’assegurat: s’abonaran directament per aquest en les Clíniques dentals i/o professionals concertats.

Quan i com s’acaba el contracte?
Data de començament: la pacten el contractant i la companyia asseguradora.

Data de finalització: als tres (3) anys des de la data d’inici.

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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Producte: Adeslas 
PLENA Total

L’àmbit territorial per a les cobertures principals de l’assegurança és:

 Assistència sanitària i Dental: al territori nacional, en centres concertats per l’Asseguradora.  

 Reemborsament de rehabilitació, fisioteràpia i podologia: en centres mèdics de lliure elecció.

 Reemborsament de despeses en Farmàcia Extrahospitalària: en territori nacional. 

 Assistència en viatges a l’estranger: arreu del món en desplaçaments inferiors a 90 dies.

On tinc cobertura?



ANNEX INFORMATIU DEL PRODUCTE   
AdeslasPLENA Total

(I) La informació precontractual que conté tant l’IPID com la Nota Informativa del producte 
Adeslas Plena Total es completa i s’amplia a través d’aquest Annex, on es relacionen les 
principals diferències amb el producte Adeslas Plena Plus i el producte Adeslas Dental 
Família: la durada del primer període de vigència, en el cas del producte Adeslas Plena Plus 
i Adeslas Dental Família és de mínim un any per a cada un dels assegurats, a comptar des de 
la data d’efecte i, en el cas d’Adeslas Plena Total, és d’un mínim de tres anys també a partir 
de la data. En totes les modalitats, les primes es deuen íntegrament a SegurCaixa Adeslas 
des de la data d’efecte de l’assegurança, sens perjudici de fraccionament en el pagament. 
En les modalitats Adeslas Plena Plus i Adeslas Dental Família, l’import correspondrà a la 
primera anualitat, mentre que en la modalitat Adeslas Plena Total l’import correspon al 
període de vigència inicial, que és de tres anys. El producte Plena Total inclou avantatges 
respecte al producte Adeslas Plena Plus, entre els quals destaquen: 

1. Cobertura d’una revisió mèdica anual.

2. Capital d’assistència en viatge a l’estranger incrementat fins als 30.000 €.

3. Cobertura dental inclosa amb 46 actes gratuïts i actes amb un import a càrrec de 
l’assegurat. 

4. Reemborsament en Farmàcia extrahospitalària del 50% amb un màxim de 200 €/
assegurat i any.

5. Accés a Serveis de salut digital i Adeslas Salud & Bienestar.

El producte Plena Total inclou avantatges respecte al producte Adeslas Dental Família 
entre les quals destaca un 10% de descompte en tractaments d’ortodòncia i implants.

(ii) Amb l’objectiu de visualitzar la comparativa de primes entre el producte Adeslas Plena 
Plus + Adeslas Dental Família i el producte Adeslas Plena Total, s’inclouen en aquest Annex 
exemples per a ambdós productes.

(*) Exemple: primes per a una persona de 8 anys, una altra de 35 anys i una altra de 40 anys.

(*) La comparativa precedent és orientativa i té caràcter simplement informatiu i no 
contractual, i es refereix EXCLUSIVAMENT al supòsit.

- Adeslas Plena Plus (1 any complet): 2.124,00 €.

- Adeslas Dental Família (1 any complet): 214,20 €

TOTAL Adeslas Plena Plus (3 anys, suposant una pujada anual del 6%) + Adeslas Dental 
Família (3 anys, suposant una pujada anual del 6%): 7.443,89 €/3 anys

TOTAL Adeslas Plena Total: 7.421,40 €/3 anys
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