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Gamma Adeslas PLENA
N’hi ha una perquè tinguis cura 
de la teva salut i la dels teus
A Adeslas sabem que cada persona és diferent, però si alguna cosa no ens 
diferencia és que volem tenim cura de la nostra salut i la dels que estimem més.

Per això disposes de la gamma Adeslas PLENA, perquè, siguis com siguis o 
necessitis el que necessitis, trobis una assegurança que s’adapta a tu.



Medicina general 
i especialitats.

Urgències ambulatòries 
i hospitalàries.

Mitjans de diagnòstic d’alta 
tecnologia.

Serveis addicionals, com ara 
assistència de viatge.

Reemborsament de 
despeses en rehabilitació, 
fisioteràpia i podologia.

DIU: cost del dispositiu i 
col·locació.

Test d’ADN fetal en sang 
materna.

Hospitalització.

Les cobertures més completes 
i el quadre mèdic més gran

A Adeslas disposes de cobertures àmplies, de l'assistència més professional amb 
el quadre mèdic més gran: 43.000 professionals i 1.200 centres de l'assistència al 
teu servei, i de la garantia i la confiança de la Companyia número 1 en 
Assegurances de Salut del país.

Per a tu, totes les facilitats

Autoritzacions immediates

Els tractaments i les proves 
diagnòstiques més freqüents 
els autoritza el metge mateix 
(incloses la fisioteràpia i la 
rehabilitació).

Les teves gestions, de 
manera ràpida i còmoda

Autoritzacions en 24 hores, 
gestió de reemborsaments, 
orientació mèdica, etc. a la 
teva àrea privada a adeslas.es



Només 35 € per assegurat/mes1

Adeslas PLENA VITAL
Adaptar-nos a les teves necessitats 
és vital

Adeslas PLENA
El quadre mèdic més gran 
per a donar-te confiança plena

Adeslas PLENA VITAL és una assegurança amb una quota mensual reduïda que et 
permet començar a gaudir del millor de la sanitat privada, amb copagaments i amb 
un límit màxim anual per assegurat de 300 €.

Una assegurança amb una quota mensual ajustada i copagaments reduïts. 
Adeslas PLENA et permet accedir a la sanitat privada en les millors condicions.

Només 45 € per assegurat/mes1



Amb Adeslas PLENA PLUS accedeixes, sense copagaments, a tots els avantatges 
de la sanitat privada. 

Només 55 € per assegurat/mes1

Només 79 € per assegurat/mes2

Adeslas PLENA PLUS
El plus d’atenció que necessita 
la teva família

Adeslas PLENA EXTRA
Un extra d’atenció a qualsevol 
lloc del món

1.- Prima de rebut (amb impostos i recàrrecs inclosos) per assegurat menor de 45 anys i mes, per a noves 
contractacions d’Adeslas Plena Vital, Plena i Plena Plus, efectuades fins al 31-12-2020 i aplicables fins a la 
renovació següent de l’assegurança.

2.- Prima de rebut (amb impostos i recàrrecs inclosos) per assegurat menor de 55 anys i mes, per a noves 
contractacions d’Adeslas Plena Extra efectuades fins al 31-12-2020 i aplicables fins a la renovació següent de 
l’assegurança.

Amb Adeslas PLENA EXTRA, a més d’accedir sense copagaments a l’ampli quadre 
mèdic d’Adeslas, podràs triar qualsevol professional de fora del quadre a escala 
nacional i internacional, amb un reemborsament del 80% de despeses i un límit 
anual de 150.000 € per assegurat.



Adeslas GO



A Adeslas la teva salut és el primer. Per això t’oferim Adeslas GO, una assegurança 
amb la qual la teva família i tu accedireu, sense qüestionaris de salut, a tots els 
avantatges de la sanitat privada i al quadre mèdic més gran del país.

*Prima del rebut (amb impostos i recàrrecs inclosos) per assegurat i mes, per a contractacions noves d’Adeslas GO 
que es facin fins al 31-12-2020 i aplicables fins a la renovació següent de l’assegurança.                       

Adeslas GO és l’assegurança d’assistència sense hospitalització i amb copagament 
per l’ús dels serveis, amb un límit màxim anual per assegurat menor de 55 anys de 
260 € que t’ajudarà a cuidar la salut: 

Adeslas GO
La millor opció per accedir 
a la sanitat privada

Per a tu, totes les cobertures

18 €*
assegurat/mes

1 assegurat

16,20 €*
assegurat/mes

2 assegurats o més

Medicina general 
i especialitats 

Mitjans de diagnòstic 
d’alta tecnologia

Proves prenatals 
i preparació al part             

DIU: cost del dispositiu 
i col·locació

Test d’ADN fetal en sang 
materna 

Psicoteràpia i fins a 12 
sessions de podologia



Per a tu, encara més 

Per a tu, totes les facilitats 

Autoritzacions immediates

Els tractaments i les proves 
diagnòstiques més freqüents 
les  autoritza el metge mateix 
(inclosa la fisioteràpia i la 
rehabilitació).

Les gestions, de manera 
ràpida i còmoda

Autoritzacions en 24 hores, 
orientació mèdica, etc., a 
l’àrea privada a adeslas.cat 

Revisió mèdica anual         

Proves segons l’edat i el 
sexe amb un copagament 

reduït de 50 €.

Copagaments gratuïts 

Inclou fins a 3 actes 
mèdics l’any que no 

superin els 16 €.

Copagaments bonificats 

Reducció d’un 25% de 
l’import dels copagaments 

a partir del segon any



Adeslas DENTAL MAX



Adeslas DENTAL MAX
L’única assegurança dental que,
com més temps passa, menys pagues

1. Primes vàlides fins a la renovació per a contractacions anteriors al 31-12-2020.
2. En renovació, abaixem 1 € la prima de cadascun dels assegurats. Prima mínima 6 €/assegurat/mes.

A Adeslas no volem que deixis de somriure. Per això et presentem Adeslas DENTAL 
MAX, l’assegurança dental amb la qual el temps juga a favor teu.

Amb Adeslas DENTAL MAX pots gaudir d’un pla de salut bucodental i accedir a 
molts avantatges que creixen any rere any.

2 assegurats
10 € per assegurat/mes1

MAX temps, MAX avantatges, MAX estalvi

Cada any t’abaixem la prima 1 €2

Fins a 49 actes sense cost addicional, inclosos
els mitjans de diagnòstic d’última generació:

· Estudi radiològic 3D
· Estudi tomogràfic TAC

Incorporació d’actes nous
sense cost addicional any rere any:

· Odontopediatria
· Periodòncia

Consulta la resta de tarifes disponibles per a un assegurat o més.



Una nova assegurança dental amb
MAX avantatges
a les Clíniques Dentals Adeslas
A les Clíniques Dentals Adeslas disposes d’un ampli equip d’odontòlegs i dels 
últims avanços tècnics en odontologia, sigui quin sigui el tractament que 
necessitis: odontologia general, ortodòncia, periodòncia, endodòncia, cirurgia oral, 
cirurgia d’implants, prostodòncia, odontopediatria, higiene i estètica.

Més de 190 Clíniques Dentals Adeslas
Sempre a prop teu amb horaris amplis, per a oferir-te la millor atenció.

Revisió bucodental completa amb mitjans de diagnòstic 
d’última generació

Neteja bucodental anual

Finançament de tractament amb les millors condicions



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 adeslas.cat.
SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb domicili social al passeig 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.

adeslas.cat

Per a més informació i contractació: 
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