Adeslas DENTAL FUNCIONARIS
L’ASSEGURANÇA DENTAL

Gratis
FINS AL 31-12-20221

Adeslas DENTAL FUNCIONARIS
Cuidar la salut bucodental no havia
estat mai tan fàcil
A Adeslas volem que sempre llueixis el millor somriure. Per això et presentem
Adeslas DENTAL FUNCIONARIS, l’assegurança dental només per a funcionaris i
els seus familiars (cònjuge i fills), d’ús exclusiu a les Clíniques Dentals Adeslas.
Amb Adeslas DENTAL FUNCIONARIS et pots beneficiar de tots aquests avantatges:

30 actes sense cost,
addicionals als del
concert, per cuidar la
salut bucodental de
tota la família.

10 actes sense cost en
odontopediatria, perquè
també ens preocupem
pels més petits.

Més de 250 actes
a preus molt
competitius.

Contracta ara una assegurança dental i beneficia’t
també d’aquests avantatges:

GRATIS
fins al 31-12-20221

Obturacions i reconstruccions

SENSE COST

per a pressupostos lliurats abans del 31-12-2022

A partir de l’1-1-2023, només 3,5 €/mes per assegurat2

Per a més informació i contractació:

900 333 353

segurcaixa.contact
@segurcaixaadeslas.es

A l’Oficina Adeslas
que tinguis més
a prop

A la Cínica Dental
Adeslas que tinguis
més a prop

La nova assegurança dental
d’ús exclusiu a les
Clíniques Dentals Adeslas
A les Clíniques Dentals Adeslas disposes d’un ampli equip d’odontòlegs i dels
últims avenços tècnics en odontologia, sigui quin sigui el tractament que
necessites: odontologia general, ortodòncia, periodòncia, endodòncia, cirurgia oral,
cirurgia d’implants, prostodòncia, odontopediatria, higiene i estètica.

Més de 185 Clíniques Dentals Adeslas
Sempre a prop teu, amb amplis horaris per oferir-te la millor
atenció
La tecnologia més avançada en el diagnòstic per la imatge
Finançament de tractaments en les millors condicions
Més de 30 anys cuidant la salut bucodental
Troba la Clínica Dental Adeslas més propera a
adeslasdental.cat

adeslas.cat

1. Promoció vàlida per a les noves contractacions d’una assegurança Adeslas Dental Funcionaris que es facin abans del
31/12/2022 per part de membres de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU), per la qual la prima de l’assegurança es
bonifica al 100 % des de la data de contractació i fins al 31-12-22. A partir de l’1-1-2023, s’emetran i es cobraran els rebuts
corresponents d’acord amb el que s’indica a les condicions de la pòlissa. Consulta la resta de condicions amb el teu agent
o mediador, a l’oficina de SegurCaixa Adeslas que tinguis més a prop o a www.adeslas.cat. Informació subjecta a les
condicions de subscripció i contractació de la companyia i a la fiscalitat vigent. 2. Rebut de prima (amb recàrrecs i
impostos inclosos) vàlid fins a la renovació per assegurat i mes.
Assegurança de salut de 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.

