SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb domicili social al c. de Juan Gris, 20-26, 08014 Barcelona (Espanya), NIF A28011864, inscrita en el RM de Barcelona, tom 20481, foli 130, full B-6492.

Adeslas SegurCaixa
t’assegura la salut
Adeslas SegurCaixa, la primera companyia d’assegurances de salut de l’Estat espanyol, posa a la teva disposició la possibilitat
d’assegurar la pròpia salut i la dels familiars directes (cònjuge, parella de fet i fills) en unes condicions molt beneficioses.
Cobertura nacional.
Assistència de viatge a l’estranger.
1.100 centres d’atenció medicoassistencial.

40.000 professionals sanitaris.
218 punts d’atenció al públic.
Més de 100 Clíniques Dentals Adeslas.

Oferta exclusiva per a empreses, entitats i organitzacions associades a Foment
del Treball.

Adeslas Completa
Una assegurança que inclou cobertures tant
en medicina primària, especialitats i mitjans
de diagnòstic com urgències i hospitalització.
Per a tu, que et preocupes per la pròpia salut i la
de la teva família i vols tenir accés, en tot moment,
a tots els avantatges de la sanitat privada.

Tarifa Foment 2014
Adeslas Completa + Plus Dental
De 0 a 55 anys
De 56 a 65 anys

47,94 € persona/mes
79,88 € persona/mes

Amb carències, amb qüestionari de salut i sense
copagament per l’ús dels serveis.

Adeslas Extra 150 Mil €
Una assegurança mixta que et permet accedir
a l’ampli quadre mèdic d’Adeslas SegurCaixa,
sense cap desemborsament, o triar metge
i centre hospitalari a tot el món amb un
reemborsament del 80% a Espanya, del 90%
a l’estranger i un límit anual de 150.000 euros.
Per a tu, que la salut és el més important i vols
triar la sanitat privada amb tota la llibertat.

Tarifa Foment 2014
Adeslas Extra 150 Mil € + Plus Dental
De 0 a 50 anys
De 51 a 60 anys

68,20 € persona/mes
90,20 € persona/mes

Amb carències, amb qüestionari de salut i sense
copagament per l’ús dels serveis.

Ara, la teva cobertura sanitària inclou assistència dental:
Amb Plus Dental tindràs accés a molts serveis dentals sense cap cost addicional: urgències,
neteges de boca, consultes de diagnòstic, fluoracions, educació bucal i preus especials en
tots els tractaments dentals que necessitis, amb un important estalvi sobre el preu mitjà
del mercat.

Per informar-te’n i contractar-ho:
Adeslas Departament Comercial
Gertrudis Fernández
Tel.: 93 216 23 25
fernandezg@segurcaixaadeslas.es

Si tens
Adeslas
SegurCaixa,
ho tens
tot

Àrea de Socis de Foment:
Mar Sánchez
Tel.: 93 484 12 65
socis@foment.com

ACUERDO DE COLABORACIÓN
___________________________________________________________________

BOLETIN DE ADHESIÓN – SOLICITUD DE INFORMACIÓN
Todas las empresas, entidades y organizaciones vinculadas a FOMENT DEL TREBALL que deseen ampliar información sobre la
contratación del Seguro de Salud para o por los empleados de sus empresas pueden cumplimentar este boletín y hacerlo llegar a:

Area de Socios (Fax: 93-484.12.30 - mail: msanchez@foment.com)

Nombre de la Asociación / Empresa:
Cif/NIF
Área geográfica de influencia:
Nº de asociados / trabajadores:
Sector de actividad:
Dirección:
Población:
Teléfonos de contacto:

Fax:

E-mail:
Nombre de la persona de contacto:
Cargo de la persona de contacto:
Características de la póliza a contratar:

OPCION ADESLAS COMPLETA
OPCION ADESLAS EXTRA 150 MIL €

Firma y sello del solicitante (2)

En __________________, a ___ de ____________ de 201__

____________________________________________________________________________________
Vía Laietana, 32

08003 Barcelona

www.foment.com

