
AdeslasPLENA Plus

1.-Prima vàlida fins a la renovació de la pòlissa, per a una nova pòlissa d’un client menor de 55 anys. Consulta la resta de tarifes disponibles. 2.-Percentatges de devolució calculats sobre la prima de l’assegurança per a noves 
contractacions efectuades entre l’1-1-2018 i el 28-2-2018. El 10% addicional es retornarà sempre que es mantingui el mateix nombre d'assegurats de Salut i Dental i totes dues pòlisses seran renovades. Consulta les bases i la resta de 
les condicions de la promoció a www.adeslas.es 
Aquest és un fullet informatiu. El contingut complet de les condicions generals i particulars, així com les exclusions i els períodes de carència d'aquest model de pòlissa, es troben a la disposició dels interessats a totes les oficines de 
l'asseguradora.
SegurCaixa Adeslas, SA d'Assegurances i Reassegurances amb NIF A-28011864 i amb domicili social a Paseo de la Castellana, 259 C (Torre de Cristal), 28046 Madrid. A data d'impressió, es trobava en tràmit la 
inscripció del domicili social en el RM de Madrid. Per a informació actualitzada, consulti la nostra web www.segurcaixaadeslas.es

Tot per només 60 € al mes1

Més protecció per al teu dia a dia.

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

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

· Reemborsament de despeses en cobertures de
rehabilitació, fisioteràpia i podologia.

Més assistència per a tu i els teus.

AdeslasPLENA Plus és l’assegurança que t’ofereix l’assistència més professional amb el quadre mèdic més 
gran del país: 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.

Amb AdeslasPLENA Plus gaudiràs sense copagaments de totes les cobertures que la teva família 
necessita:

A més, amb AdeslasDENTAL FAMÍLIA podreu accedir a un ampli quadre dental de més de 1.100 
odontòlegs i a una àmplia xarxa de més de 170 Clíniques Dentals Adeslas, on amb la Franquícia 
Òptima estalviareu fins a un 50% del preu que pagaríeu si accedíssiu al servei sense ser assegurats 
d’Adeslas. I tot, amb una quota mensual increïble si la contractes per a tota la família.

Les teves autoritzacions de forma ràpida i còmoda a l’àrea privada de la web d’Adeslas.
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Per a més informació o contractació:

Marc Gómez Trullàs
Agent d'assegurances exclusiu Adeslas
Telèfon oficina: 972 48 61 50
Altes telèfons: 972 10 67 15  i   695 555 944  (Envia'm també un Whatsapp)

https://www.seguros.link/plena-plus-cat
https://api.whatsapp.com/send?phone=34695555944

