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Adeslas DENTAL
FAMÍLIA
+ SALUT

MESOS
GRATUÏTS1

I si només vols contractar
AdeslasDENTAL FAMÍLIA,
1 mes gratuït.2

Sabem com n’és, d’important, ensenyar el millor dels somriures. Per això, amb AdeslasDENTAL FAMÍLIA,
podràs accedir còmodament a més de 170 Clíniques Dentals Adeslas i a més de 1.100 odontòlegs d’arreu
d’Espanya. Amb la garantia i la confiança de la Companyia número 1 en Assegurances de Salut del país.

Fórmula DENTAL
FAMÍLIA
Més assegurats
= Més estalvi

Assegurats

Prima mensual

1
2
De 3 a 4
De 5 a 6

10,50 €
15,00 €
21,00 €
25,00 €

A més, ara,

15%
de descompte3

en l’assegurança dental
si contractes una
assegurança de salut

Primes vàlides fins a la renovació per a contractacions anteriors al 31-7-2018.

Estalvia en tractaments dentals
· Accedeix a un gran nombre de serveis sense cap cost addicional, com ara neteges de boca,
consultes de diagnòstic, radiografies odontològiques, etc.
· Fins a un 50% d’estalvi en tractaments dentals respecte d’un client privat.
No assegurat

Franquícia Òptima

54 €

27 €

Tractament complet amb bràquets metàl·lics (2 arcades)

3.284 €

1.642 €

Tractament d’implant complet (implant + pilar + corona de
metall-porcellana)

1.857 €

928,50 €

Empastament

Exemples de franquícies vàlides excepte error tipogràfic.4

A més, amb les nostres assegurances de SALUT, tu i la família accedireu a la millor atenció i el quadre mèdic
més ampli del país. Amb la garantia i la confiança de la Companyia número 1 en Assegurances de Salut.
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Marc Gomez Trullàs
Agent d'Assegurances Adeslas
Telèfon mòbil 695 555 944 (També per WhatsApp)
Correu electrònic: gomezmarc@agente.SegurCaixaAdeslas.es
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Si en vols més informació o ho vols contractar:

1.- Promoció vàlida exclusivament per a contractacions noves amb pagament de prima mensual que es facin entre l’1-5-2018 i el 31-7-2018. Possibilitat d’aconseguir la devolució d’1 mes de prima del producte de Dental durant la primera anualitat, i d’1 mes addicional durant
la segona anualitat sempre que també hagis contractat una assegurança de salut en el període de promoció esmentat, i el nombre d’assegurats a Dental sigui el mateix que a Salut. Promoció compatible amb altres campanyes o promocions. Consulta la resta de condicions i
assegurances en promoció amb l’agent o el mediador habituals, o a l’oficina de SegurCaixa Adeslas que tinguis més a prop. 2.- Promoció vàlida exclusivament per a contractacions noves amb pagament de prima mensual que es facin entre l’1-5-2018 i el 31-7-2018. Promoció
compatible amb altres campanyes o promocions. Consulta la resta de condicions i assegurances en promoció amb l’agent o el mediador habitual, o a l’oficina de SegurCaixa Adeslas que tinguis més a prop. 3.- Descompte aplicable sobre la prima dental fins a la renovació,
per contractar una assegurança de Salut i Dental i sempre que hi hagi el mateix nombre d’assegurats de Salut i Dental a la pòlissa. 4.- Els imports indicats s’han calculat de manera estimada i, per tant, són orientatius i tenen exclusivament caràcter informatiu i no contractual.
El tractament personalitzat s’estudia sota prescripció mèdica. Els preus poden augmentar en cas que hi hagi costos addicionals derivats de les demandes del client. Preu vàlid fins al 31-12-2018 i tret d’error tipogràfic.
Aquest fullet és de caràcter informatiu. La informació està subjecta a les condicions de subscripció i contractació de la companyia, que es poden consultar a Adeslas.es
Assegurança de salut de 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.

