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a AdeslasPLENA Plus

I si només vols contractar
AdeslasPLENA Plus,
2 mesos gratuïts.1

AdeslasPLENA Plus és l’assegurança que t’ofereix l’assistència més professional amb el quadre mèdic
més ampli 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.

Un plus per a la família
Amb AdeslasPLENA Plus comptareu, sense copagaments, amb totes les cobertures que la
família necessita:
· Medicina general i urgències; totes les
especialitats mèdiques; els mitjans de
diagnòstic i els mètodes terapèutics més
avançats, i hospitalització quirúrgica,
mèdica, a UVI i psiquiàtrica.

· Reemborsament de despeses per a
cobertures de rehabilitació, fisioteràpia
i podologia.

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

· DIU: inclou el cost del dispositiu i el cost
de col·locació.

Novetats 2018:

· Test d’ADN fetal en sang materna.

Per només 55 €/assegurat/mes.2
A més, amb AdeslasDENTAL FAMÍLIA: Més assegurats = Més estalvi. Per només 25 € al
mes,3 tota la família podrà accedir a un ampli quadre dental i a una xarxa de més de 170
Clíniques Dentals Adeslas, on, amb la franquícia Òptima, us estalviareu fins a un 50% del preu
que pagaríeu si no fóssiu assegurats d’Adeslas.
Si en vols més informació o ho vols contractar:
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Marc Gómez Trullàs
Agent d'assegurances Adeslas
Telèfons oficina: 972 48 61 50 ; 972 48 35 83
Telèfons directes: 972 10 67 15 i 695 555 944
correu: gomezmarc@agente.SegurCaixaAdeslas.es
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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 de 2 mesos de prima del producte Adeslas Plena Plus durant la primera anualitat, i d’1
mes addicional durant la segona anualitat sempre que també hagis contractat una assegurança de Dental durant el període de promoció esmentat, i el nombre d’assegurats a Dental sigui el mateix que a Adeslas Plena Plus. 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. 2.- Prima de rebut (amb impostos i recàrrecs inclosos) per assegurat menor de 45 anys i mes,
per a contractacions noves d’Adeslas Plena Plus que es facin fins al 31-7-2018 i aplicables fins a la següent renovació de l’assegurança. 3.- Prima de rebut (amb impostos i recàrrecs inclosos) mensual aplicable fins a la renovació per a les contractacions noves que es
facin fins al 31-7-2018 en una pòlissa de 5 a 6 assegurats.
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.

