
AdeslasCOMPLETA
+ PLUS DENTAL 

mes/assegurat¹

AdeslasCOMPLETA
· Medicina general i pediatria.
· Especialitats.
· Mitjans de diagnòstic, inclosos els d’alta tecnologia.
· Hospitalització.
· Part i tot el que s’hi relaciona.
· Tractaments especials: foniatria i logopèdia, laserteràpia,
diàlisi, làser verd…

· Urgències ambulatòries i hospitalàries.

PlusDENTAL
Accedeix a molts serveis sense cost addicional:
· Urgències.
· Neteges de boca.
· Consultes de diagnòstic.
· Fluoritzacions.
· Educació bucal.

A més, amb la cobertura dental, preus especials en tots els 
tractaments dentals que necessitis.

NOVETATS 2020 
· Càpsula endoscòpica.2

· Endopròtesis vasculars (stent).2

· Plataformes genòmiques del càncer de mama.2

· Videotrucada.

Adeslas, la primera Companyia d’Assegurances de Salut del país amb més de 43.000 professionals, 1.200 centres 
mèdics i més de 200 hospitals concertats, posa a la teva disposició la possibilitat d’assegurar la teva salut i la dels 
teus familiars directes en unes condicions molt avantatjoses.

A prop teu, amb la millor assistència sanitària.
Condicions especials per a 

Per a més informació i contractació:

SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb domicili social al Paseo de la Castellana, 259 C (Torre de Cristal), 28046 Madrid, amb NIF A28011864, i inscrita en el RM de Madrid, tom 36733, foli 213, full M-658265.

1.-Tarifa 2020.
2.-D'acord amb les condicions de la pòlissa i les limitacions que s'hi estableixen.

ACCEDEIX AL QUADRE MÈDIC
clic aquí

RESUM DE COBERTURES
clic aquí

FRANQUÍCIES PLUS DENTAL
clic aquí

Edat màxima de contractació 64 anys

https://www.segurcaixaadeslas.es/es/landing-sitio/EligeAdeslas/Micros_Documentacion_Generica/Documents/CA/Coberturas_Completa_CA.pdf
https://www.segurcaixaadeslas.es/ca/cuadro-medico/
https://www.segurcaixaadeslas.es/es/landing-sitio/EligeAdeslas/Micros_Documentacion_Generica/Documents/CA/Franquicias_PLUS_DENTAL_CA.pdf
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