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Adeslas SegurCaixa
assegura la teva salut
Condicions especials per als empleats, inclosos els seus familiars directes, de

CIC
Adeslas SegurCaixa, la primera companyia dʼassegurances de salut dʼEspanya, posa a la teva disposició la possibilitat
dʼassegurar la teva salut i la dels teus familiars directes (cònjuge, parella de fet i ﬁlls) en unes condicions molt avantatjoses.
Cobertura nacional.
Assistència en viatge a lʼestranger.
40.000 professionals sanitaris en totes les especialitats.
1.100 centres dʼatenció medicoassistencial.
218 punts dʼatenció al públic.

Adeslas Completa
Una assegurança que inclou àmplies cobertures tant en medicina primària, especialitats i mitjans de diagnòstic,
com en urgències i hospitalització. Per a tu que et preocupes de la teva salut i la de la teva família i vols tenir en tot
moment accés a tots els avantatges de la sanitat privada.
Resum de cobertures:

Hospitalització.

Medicina general i pediatria.

Part i tot el relacionat amb aquest.

Especialitats.

Trasplantaments.

Mitjans de diagnòstic, inclosos
els dʼalta tecnologia.

Tractaments especials.
Urgències ambulatòries i hospitalàries.

A Adeslas SegurCaixa sempre fem més per tu. Per això, a més a més, posem al teu abast una gran
varietat de serveis que complementen la cobertura de la teva assegurança mèdica, com, per exemple,
psicoteràpia, lʼhomeopatia, els plans de prevenció i el ClubAdeslas.

Dental
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A més a més, amb la cobertura dental, tindràs
accés a molts serveis dentals sense cap cost
addicional: urgències, neteges de boca,
consultes de diagnòstic, ﬂuoritzacions, educació
bucal i preus especials en tots els tractaments
dentals que et calgui amb estalvis importants
sobre el preu mitjà de mercat.

De 0 a 64 anys
Apartirde65anys

49,99 € persona/mes
82,78 € persona/mes

*
Límit edat de contractació 64 anys

SENSE QÜESTIONARI DE SALUT.
SENSE CARENCIES.
SENSE COPAGAMENTS.

Per a més informació DIRIGEIX-TE A LA TEVA
i contractació: SECCIÓ SINDICAL
ADHERIDA A CIC

Si tens
Adeslas
SegurCaixa,
ho tens
tot

