
A prop teu,
amb la millor assistència sanitària.
Condicions especials per als empleats, inclosos els familiars 
directes, de

Adeslas, la primera companyia d’assegurances de salut d’Espanya, amb més de 43.000 professionals, 1.100 
centres d’atenció medicoassistencial i més de 300 clíniques concertades, posa a la teva disposició la possibilitat 
d’assegurar la teva salut i la dels familiars directes en unes condicions molt avantatjoses.

AdeslasCOMPLETA
Una assegurança que inclou àmplies cobertures 
tant en medicina primària, especialitats i mitjans de 
diagnòstic com en urgències i hospitalització. 
Per a tu, que et preocupes de la teva salut i la de la 
família i vols poder accedir en qualsevol moment a 
tots els avantatges de la sanitat privada.

AdeslasEXTRA        Mil
Una assegurança mixta amb la qual pots accedir a 
l’ampli quadre mèdic d’Adeslas sense cap 
desemborsament, o triar metge i centre hospitalari 
arreu del món amb un reemborsament del     % a 
Espanya o del     % a l’estranger, amb un límit anual 
de        Mil euros. Per a tu, que la salut és el primer i 
vols poder triar la sanitat privada.

SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb domicili social al c. de Juan Gris, 20-26, 08014, Barcelona (Espanya). CIF: A-28011864. Inscrita en el RM de Barcelona, tom 20481, foli 130, full B-6492.

Mes / assegurat

DENTAL
Accedeix a molts serveis sense cap cost addicional: urgències, neteges de boca, 
consultes de diagnòstic, fluoracions, educació bucal i preus especials en tots els 
tractaments dentals que necessitis.

Prima assegurat/mesTarifa 201 Prima assegurat/mesTarifa 201

Per a més informació o per contractar-ho:


	Empresa: GREMI INDUSTRIA GRAFICA / GIGC
	Extra Mil: 150
	España: 80
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	MIL: 150
	Fecha: 8
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	Caracteristicas 2: *SENSE COPAGAMENTS **SENSE COPAGAMENTS
	informacion: OFICINA D'ATENCIÓ COMERCIAL ADESLASTara Sánchez Falcón Tel. 938 073 483 / 699 216 341sanchezta@oac.segurcaixaadeslas.es  
	Tarifa entera: 4
	Tarifa decimal: ,50


