
PERQUÈ CONTINUÏS GAUDINT DEL MÉS IMPORTANT
Adeslas PLENA EXTRA

A més, amb Adeslas DENTAL FAMÍLIA: Més assegurats = Més estalvi. Per només 25 € al mes,3 tota la 
família podrà accedir a un ampli quadre dental i a una xarxa de més de 190 Clíniques Dentals Adeslas, on, amb la 
franquícia Òptima, us estalviareu fins a un 50% respecte del preu que pagaríeu sense ser assegurats d’Adeslas.

1.- Promoció vàlida exclusivament per a noves contractacions d’una assegurança de “Salut i Dental” efectuades per persones físiques entre l’1-8-2019 i el 31-12-2019. Possibilitat que el contractant aconsegueixi un abonament 
en compte de fins a 100 € per assegurat sempre que es contractin les assegurances d’“Assistència sanitària” i “Dental” o una assegurança d’“Assistència sanitària” amb cobertura dental durant el període de promoció indicat. Si 
únicament es contracta una assegurança de “Salut” o “Dental”, es podrà aconseguir un abonament en compte de 25 € en el cas d'assegurances de “Dental” o de fins a 75 € en el cas d’assegurances d’“Assistència Sanitària”, 
depenent de l’assegurança contractada. Promoció compatible amb altres campanyes o promocions. Consulta la resta de condicions i assegurances en promoció amb el teu agent o mediador, a la teva oficina de SegurCaixa Adeslas 
més pròxima o a www.adeslas.es 2.- Prima de rebut (amb impostos i recàrrecs inclosos) per assegurat menor de 55 anys i mes, per a noves contractacions d’Adeslas Plena Extra efectuades fins al 31-12-2019 i aplicables fins a la 
renovació següent de l’assegurança. 3.- Prima de rebut (amb impostos i recàrrecs inclosos) mensual aplicable fins a la renovació per a noves contractacions efectuades fins al 31-12-2019 en una pòlissa de 5 a 6 assegurats.
Aquest fullet és informatiu. Informació subjecta a les condicions de subscripció i contractació de la Companyia, així com a la fiscalitat vigent.
Assegurança de salut i dental de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb domicili social al Paseo de la Castellana, 259C (Torre de Cristal), 28046 Madrid, amb NIF A28011864 
i inscrita en el RM de Madrid, tom 36733, foli 213, full M-658265.

I SI NOMÉS CONTRACTES Adeslas PLENA EXTRA, 75 € de regal.1

Per només 79 €/assegurat/mes.2

· Medicina general i urgències, totes les 
especialitats mèdiques, els mitjans de diagnòstic 
i mètodes terapèutics més avançats, 
hospitalització quirúrgica, mèdica, a l’UVI i 
psiquiàtrica.

· Amplis límits de reemborsament de despeses 
fins a 40.000 € a l’any per a intervencions 
quirúrgiques, etc.

· Garanties i serveis addicionals, com ara 
assistència de viatge i accés a acupuntura i 
osteopatia a preus especials.

· DIU: inclou cost del dispositiu i cost de col·locació.

· Test d’ADN fetal en sang materna.

Adeslas PLENA EXTRA és l’assegurança que, allà on vagis, t’ofereix l’assistència més professional amb el quadre 
mèdic més gran: 43.000 professionals i 1.150 centres d’assistència al teu servei, amb la garantia i la confiança de la 
Companyia número 1 en Assegurances de Salut del país.

Tramita les teves autoritzacions en 24 hores, la 
gestió de reemborsaments, l’orientació mèdica, 
etc. a la teva àrea privada a adeslas.es

Les teves gestions, de manera 
ràpida i còmoda

Els tractaments i les proves diagnòstiques més 
freqüents els autoritza el metge mateix (incloses la 
fisioteràpia i la rehabilitació).

Autoritzacions 
immediates

Amb Adeslas PLENA EXTRA, a més d’accedir sense copagaments a l’ampli quadre mèdic d’Adeslas, podràs triar 
qualsevol professional de fora del quadre, ja sigui nacional o internacional, amb un reemborsament del 80% de 
despeses i un límit anual de 150.0000 € per assegurat.
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https://agenteexclusivo.es
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