Assegurances per a tu i la teva empresa

Triar SegurCaixa Adeslas
és triar tranquil·litat per a tu
i per a l’empresa
El nostre compromís és cuidar-te a tu, per això t’oferim les solucions més
completes perquè tant tu com el negoci i els empleats estigueu sempre protegits.

Adeslas EMPRESES

SegurCaixa NEGOCI

SegurCaixa ACCIDENTS
PIMES

Sempre la atenció,
siguis on siguis
A Adeslas hem desenvolupat les capacitat tecnològiques perquè qualsevol
professional del quadre mèdic et pugui atendre de manera no presencial, sense
que t’hagis de desplaçar.

Videoconsulta o teleconsulta
amb el teu metge d’Adeslas
Demana cita amb els
professionals del quadre
mèdic d’Adeslas i podràs fer
consultes sense haver
d’anar-hi de manera presencial.

Xat d’orientació mèdica
Un servei que permetrà als
clients obtenir informació i
assessorament, sobre temes
relacionats amb la salut en
general, de manera fàcil i
ràpida.

Recepta electrònica privada
Després de la consulta virtual (o
presencial) amb el teu metge
d’Adeslas, rebràs a la bústia de
correu electrònic un codi amb el
qual es poden adquirir en
qualsevol farmàcia els
medicaments pautats per
l’especialista.
Autoritzacions on-line
Més ràpides i amb una sola
foto, a adeslas.cat. A l’Àrea
Client pots gestionar
autoritzacions per fer proves
mèdiques i diagnòstiques en
qualsevol moment.

Adeslas EMPRESES
La salut de la teva empresa, en bones mans
Amb Adeslas EMPRESES gaudiràs de la teva empresa sense preocupacions. Per això,
t’oferim les nostres assegurances de salut, perquè tu i els teus empleats estigueu sempre
protegits amb el quadre mèdic més gran: 43.000 professionals i 1.200 centres mèdics.

Totes les cobertures per a tu i els teus empleats
Medicina general
i especialitats

Hospitalització

Urgències ambulatòries
i hospitalàries

Part i tot el que hi està
relacionat

Mitjans de diagnòstic d’alta
tecnologia

Assistència sanitària
a l’estranger

Hi ha una assegurança de salut que s’adapta a tu
Adeslas EMPRESES + DENTAL
Accedireu sense copagaments a una sanitat privada i de qualitat amb completes
cobertures.

Només 49,50 € per assegurat/mes1
Adeslas EMPRESES + DENTAL
Disposareu de les mateixes cobertures i serveis que amb Adeslas EMPRESES, amb
l’avantatge de poder triar metge i centre hospitalari en qualsevol lloc del món amb
un reemborsament de fins al 80 % de les despeses sanitàries.

Només 68 € per assegurat/mes1
A més, podreu accedir a un ampli quadre dental i a una xarxa de més de 190
Clíniques Dentals Adeslas on, amb la franquícia Òptima, podreu estalviar en
tractaments dentals i cuidar la salut bucodental.
1. Prima de rebut (amb recàrrecs i impostos inclosos) mensual vàlida fins a la renovació per a pòlisses des de 5 assegurats
d’entre 0 i 67 anys que es contractin abans del 31-12-2021 en modalitats que incorporin cobertura de “Salut i Dental”.
Consulta la resta de tarifes disponibles.

Calcula el teu índex de salut
i cuida’t amb
Adeslas Salud y Bienestar
Descobreix Adeslas Salud y Bienestar, la plataforma de salut digital que
t’acompanya en el dia a dia per millorar l’estil de vida i la gestió proactiva de la salut.
Gràcies a aquesta plataforma pots accedir a tots aquests serveis personalitzats:
Índex de salut
Completa un breu qüestionari i podràs
conèixer el teu índex de salut, a més de
nombrosos consells per descobrir àrees de
millora en el teu estil de vida.

Plans personalitzats
Descobreix els plans virtuals amb els quals
podràs millorar l’alimentació, fer rutines
esportives amb un entrenador personal,
prevenir i controlar malalties i aprendre
sobre salut familiar per cuidar els teus.

Compromisos i reptes
Connecta l’app o la polsera d’activitat,
marca’t uns objectius o apunta’t als nostres
reptes i comença a sumar quilòmetres.

Orientació mèdica
Posa’t en contacte amb un metge a
través del telèfon, per xat, e-mail o
videoconsulta i resol els dubtes que
tinguis sobre medicina general.

Orientació mèdica infantil
i psicoemocional
Resol els dubtes que tinguis sobre la salut
dels teus fills i aprèn a gestionar les
emocions i a sentir-te bé gràcies a
l’assessorament dels nostres psicòlegs.

Segona opinió mèdica
Contacta amb un especialista per
contrastar diagnòstics i obtenir una
segona opinió mèdica.

A més, pel fet de participar en la nostra plataforma pots sumar punts
i bescanviar-los per experiències saludables o donacions solidàries.

Accedeix-hi a través del web adeslassaludybienestar.es
o descarrega’t l’app Ahora Tu! Salud y Bienestar

SegurCaixa NEGOCI
La teva empresa, en marxa
Sabem que la teva empresa és important, per això et volem oferir la tranquil·litat que
necessites perquè res no interrompi la teva activitat diària. Amb SegurCaixa
NEGOCI trobaràs totes les cobertures en continent i contingut per protegir-la.

Totes les cobertures per al teu negoci
Incendi, explosió, demolició,
desenrunament, etc.

Trencament de vidres i rètols

Responsabilitat civil
d’explotació

Danys elèctrics

Fuites i inundacions per
aigua

Robatori de mercaderia,
d’efectiu..

A més, arribem encara més llunys que altres assegurances, ja que responem en
cas de pèrdua de beneficis per paralització total o parcial de l’activitat causada per
un sinistre cobert oferint protecció jurídica, assistència en el comerç (reparadors) i
assistència informàtica.

SegurCaixa ACCIDENTS PIMES
La teva empresa, ben protegida
A SegurCaixa Adeslas volem que tu i els teus treballadors estigueu protegits dins
de l’àmbit professional i també fora. Per això, amb SegurCaixa ACCIDENTS PIMES
cobrim alguns dels riscos als quals tu i els teus empleats esteu exposats.
Es tracta d’una assegurança nominativa destinada a empresaris individuals,
professionals liberals i pimes2 que cobreix el pagament d’un capital en cas
d’accident.

Totes les cobertures perquè estiguis tranquil
Protecció total: capital màxim
en funció de la modalitat i
cobertura total en qualsevol
lloc del món

Contractació immediata i
sense qüestionari de salut

Avantatges fiscals per a
l’empresa i per als empleats

Llibertat d’elecció de la forma
de pagament

Tria la modalitat que s’adapti a tu
Oferim dues modalitats3 en les quals podràs triar el capital que vols assegurar
per garantia i assegurat: modalitat amb compromís i sense compromís per
pensions.
2. Fins a 35 assegurats.
3. Edat màxima de contractació: 64 anys, amb renovació fins als 70. La cobertura de les despeses sanitàries està limitada a
6.000 €. El capital màxim per pagar per persona i any està limitat a 1.500.000 €.
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Per a més informació i contractació:

Marc Gómez Trullàs / Agent Adeslas
Telèfon fix 972106715 / mòbil 695555944
a/e: gomezmarc@agente.segurcaixaadeslas.es

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
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.

