
200 1

CONTRACTA LES ASSEGURANCES DE LLAR 
I D’AUTO I EMPORTA’T 

Tot són avantatges amb el



Protegir el que més estimes 
mai no havia tingut tants 
avantatges 
Hi ha cap pla millor que cuidar tot el que t’importa?

A SegurCaixa Adeslas et proposem el Pla MÉSProtecció, un pla amb el qual si 
contractes una assegurança d’auto, llar, mascotes, negoci... et podràs beneficiar 
de grans avantatges.



La millor fórmula per guanyar amb 
cada assegurança que contractis 

I si ja tens una assegurança de salut o dental amb Adeslas, multipliques el regal 
per una categoria més.

Amb el Pla MÉSProtecció sempre hi guanyes: ara, fins a 1.000 €2 de regal.

Per cada assegurança que contractis t’emportes 50 € de regal i, a més, 
multipliques, el regal pel nombre de categories diferents a les quals pertanyin 
aquestes assegurances. 

Auto Llar Negoci Accidents Mascotes Protecció 
jurídica

Assistència 
en viatge

Decessos

50 € 50 €50 €50 €
1.000 €

Exemple 2:
contracto 2 assegurances d’auto, 2 de llar, 1 d’accidents 

i soc assegurat d’Adeslas

50 € 4 categories

50 €
300 €

50 € 3 categories

Exemple 1:
contracto 1 assegurança d’auto i 1 assegurança de llar

i soc assegurat d’Adeslas



SegurCaixa ACCIDENTS COMPLET
Si per la teva professió, hàbits, viatges freqüents, etc., estàs més exposat a patir un 
accident o si la teva activitat professional comporta risc físic, aquesta és l’assegurança 
que et convé.

SegurCaixa ACCIDENTS PIMES
Tu i els teus treballadors podreu estar protegits en l’àmbit professional i també 
en la vida privada. Destinat a empresaris individuals, professionals liberals i pimes.

Una assegurança amb àmplies cobertures que respon amb agilitat davant de 
qualsevol situació.

SegurCaixa AUTO SELECCIÓ

SegurCaixa LLAR i SegurCaixa LLAR COMPLET
Assegura el teu habitatge habitual o el secundari amb completes cobertures, tant 
si ets propietari com si ets inquilí d’un habitatge de lloguer.

La gamma més àmplia i les 
cobertures més completes 

https://www.segurcaixaadeslas.es/es/landing-sitio/EligeAdeslas/Micros_Documentacion_Generica/Documents/CA/Fichas_OAC/SegurCaixa_Auto_Seleccion_CA.pdf
https://www.segurcaixaadeslas.es/es/landing-sitio/EligeAdeslas/Micros_Documentacion_Generica/Documents/CA/Fichas_OAC/SegurCaixa_Hogar_CA.pdf
https://www.segurcaixaadeslas.es/es/landing-sitio/EligeAdeslas/Micros_Documentacion_Generica/Documents/CA/Fichas_OAC/SegurCaixa_Accidentes_CA.pdf
https://www.segurcaixaadeslas.es/es/landing-sitio/EligeAdeslas/Micros_Documentacion_Generica/Documents/CA/Fichas_OAC/SegurCaixa_Accidentes_Pymes_CA.pdf


SegurCaixa NEGOCI
La tranquil·litat que necessites perquè res no interrompi la teva activitat diària, 
amb àmplies cobertures en continent i contingut. 

SegurCaixa PROTECCIÓ JURÍDICA COMPLETA
La tranquil·litat de comptar amb assessors i advocats que vetllaran pels teus 
drets en cas que hagis d’afrontar un conflicte d’interessos amb terceres persones o 
entitats.

SegurCaixa ASSISTÈNCIA EN VIATGE 
Un assegurança destinada a cobrir possibles incidències durant els viatges, tant 
per a les persones com per als béns.

SegurCaixa DECESSOS COMPLET i Tot Previst DECESSOS
El suport que necessites en els moments més difícils, per ajudar-te en les 
gestions i els tràmits derivats de la defunció d’una persona estimada.                                 

SegurCaixa MASCOTES COMPLET
Protegeix el teu fidel amic, ja sigui gos o gat. Sense qüestionaris de salut, sense 
limitacions per l’estat de salut i sense diferències per edat o raça.

1. Exemple de targeta regal per la contractació d’un SegurCaixa Auto Selecció i un SegurCaixa Llar Complet, tots dos amb 
una prima superior a 200 euros anuals, per part d’un prenedor que prèviament no era assegurat de Salut a SegurCaixa 
Adeslas. Subjecte a les condicions de contractació i subscripció de la companyia, i també a la fiscalitat vigent. 
2. Possibilitat d’obtenir l’abonament d’un import màxim de 1.000 € en una targeta regal de Repsol®, una targeta d’El Corte 
Inglés® o un e-xec regal d’Amazon® per a contractacions d’assegurances en promoció que es facin entre el 1-7-2020 i el 
31-12-2020 i amb una prima mínima anual de 200 euros. L’abonament de l’import depèn del nombre d’assegurances de 
diferent classe que es contractin i de si abans de contractar-les el client era assegurat d’una assegurança de Salut o 
Dental d’Adeslas. Per participar en la promoció el prenedor, un cop hagi contractat l’assegurança en promoció, s’hi ha 
d’adherir a www.mesproteccio.cat i acceptar-ne les condicions. La sol·licitud de la targeta o del xec regal només es pot 
fer fins al 30-4-2021. L’asseguradora pot ampliar el catàleg d’opcions disponibles durant la promoció. L’asseguradora no 
és responsable del funcionament de la targeta o el xec regal un cop s’hagin lliurat. Consulta’n les condicions a 
www.mesproteccio.cat.

https://www.segurcaixaadeslas.es/es/landing-sitio/EligeAdeslas/Micros_Documentacion_Generica/Documents/CA/Fichas_OAC/SegurCaixa_Negocio_CA.pdf
https://www.segurcaixaadeslas.es/es/landing-sitio/EligeAdeslas/Micros_Documentacion_Generica/Documents/CA/Fichas_OAC/SegurCaixa_Decesos_Completo_CA.pdf
https://www.segurcaixaadeslas.es/es/landing-sitio/EligeAdeslas/Micros_Documentacion_Generica/Documents/CA/Fichas_OAC/Todoprevisto_Decesos_CA.pdf
https://www.segurcaixaadeslas.es/es/landing-sitio/EligeAdeslas/Micros_Documentacion_Generica/Documents/CA/Fichas_OAC/SegurCaixa_Mascotas_CA.pdf
https://www.segurcaixaadeslas.es/es/landing-sitio/EligeAdeslas/Micros_Documentacion_Generica/Documents/CA/Fichas_OAC/SegurCaixa_Proteccion_Juridica_CA.pdf
https://www.segurcaixaadeslas.es/es/landing-sitio/EligeAdeslas/Micros_Documentacion_Generica/Documents/CA/Fichas_OAC/SegurCaixa_Asistencia_en_Viaje_CA.pdf


Aquest fullet és informatiu i no té valor contractual. Informació subjecta a les condicions de subscripció i contractació de la companyia, 
que es poden consultar a segurcaixaadeslas.cat
Assegurances no de vida de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb domicili social a Paseo de la Castellana, 
259C (Torre de Cristal), 28046 Madrid, amb NIF A28011864 i inscrita en el RM de Madrid, tom 36733, foli 213, full M-658265.

902 242 242
Servei d’Atenció al Client 24 h

segurcaixaadeslas.es

Per a més informació i contractació:
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