
En què consisteix aquest tipus d’assegurança?
L’assegurança Adeslas Dental Família és una assegurança d’assistència bucodental que permet accedir a totes les especiali-
tats i tractaments dentals, a través de les clíniques dentals concertades i pròpies, mitjançant l’abonament per part de l’asse-
gurat d’una part del cost del servei, quan correspongui.                   

Què s’assegura? 
 Odontologia Preventiva: Consultes, Revisions, Neteja de 
Boca, etc.

 Proves Diagnòstiques: Radiografies Odontològiques i Es-
tudis Radiològics.

 Obturacions/empastaments.
 Endodòncies.
 Periodòncies.
 Odontopediatria: Tractaments per a menors de 15 anys.
 Ortodòncia: Estudis d’Ortodòncia, Tractaments amb Apa-
rells, Visites i Revisions. Ortodòncia Fixa, amb Bràquets 
Metàl·lics, Bràquets Autolligables, Estètics de Resina, 
Ceràmics, de Safir. Ortodòncia Invisible i Lingual.

 Pròtesis Fixes: Corones.
 Pròtesi Amovible Acrílica. 
 Pròtesi Amovible Flexible. 
 Pròtesi Esquelètics.
 Cirurgia Oral: Extraccions Dentals.
 Implantologia, fase protètica i quirúrgica.
 Estètica dental.
 Articulació temporomandibular (ATM).

 Els danys físics com a conseqüència de guerres, motins, 
revolucions, terrorisme, epidèmies, etc.

 Assistència per alcoholisme, drogoaddicció o autolesions.  

 Els serveis odontològics que no s’inclouen a l’annex de 
quantitats a càrrec de l’assegurat (relació de cobertures)

Què no està assegurat?

 L’assegurat ha de satisfer directament al professional una 
part del cost total del servei quan correspongui.         

 La quantitat a càrrec de l’assegurat s’estableix en funció de 
la clínica o l’odontòleg que triï, i s’hi aplica una de les dues 
modalitats: Dental o Òptima.

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

Hi ha cap restricció pel que fa a la cober-
tura? 

L’àmbit territorial de cobertura de l’assegurança és el territori nacional, en centres dentals concertats per l’asseguradora.

On tinc cobertura?

Quines obligacions tinc?

• 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 que faci servir a les clíniques dentals Adeslas.   
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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. 

Cost dels serveis en què participa el contractant: s’abonen directament a les clíniques dentals i/o als professionals.

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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