
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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