
Sabem que cada persona és diferent, però si hi ha alguna cosa que ens uneix 
és que tots volem tenir cura de la nostra salut i de la dels que estimem més.

Per això, a Adeslas t’oferim una àmplia gamma de productes perquè trobis 
sempre l’assegurança de salut que s’adapta més bé a tu i als teus.

ASSEGURANÇA DE 
SALUT ADESLAS PER A  
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Hospitals i centres d’atenció principals 

Adeslas, primera posició en assegurances de salut

...i líder en el segment de col·lectius

Experiència de client

Quadre mèdic

POSICIÓ
EN EL
RÀNQUING

1ª DE QUOTA
DE MERCAT

30,4%
MILIONS
D’EUROS
EN PRIMES

2.856
MILIONS
D’ASSEGURATS

5,7

PROFESSIONALS
SANITARIS

43 MIL
CENTRES
MÈDICS

MÉS DE MÉS DE 

1.200
CLÍNIQUES
DENTALS
ADESLAS

190
HOSPITALS
CONCERTATS

217

8,05

Font: dades ICEA del 2020

Font: estudi de satisfacció de clients del 2020

Fidelització

Satisfacció

Recomanació

8,55

8,13

43,4 %
14 %

8,9 %
5,5 %

01
02
03
04
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Descripció de l’oferta

Resum de cobertures

*D’acord amb les condicions de la pòlissa i amb les limitacions que s’hi estableixen.

Altres cobertures destacables
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Prima i condicions d’adhesió 

Per a més informació i contractació:
Condicions especials 
per a:

Serveis de salut digital 
Serveis addicionals

Fins a 12.000 € de despeses 
mèdiques, quirúrgiques, farmacèu-
tiques i d’hospitalització en cas de 
desplaçament a l’estranger (amb 
un màxim de 90 dies).

Assistència en viatge

Serveis de salut digital Adeslas Salud y Bienestar
· Videoconsulta: ofereix la 

possibilitat de contrastar amb un 
metge tot tipus de dubtes.

· Xat d’orientació mèdica a 
través de missatges de text.

· Recepta electrònica privada: 
permet als 43.000 professionals 
del nostre quadre mèdic 
estendre receptes per e-mail.

· Accés no presencial al quadre 
mèdic: més de 10.000 
especialistes del quadre mèdic ja 
estan habilitats per atendre per 
mitjans no presencials.

· Targeta digital. 

Un programa personalitzat i avalat 
per metges que t’ajudarà a 
sentir-te més saludable i amb més 
vitalitat.
· Índex de salut.
· Coach de salut.
· Plans d’estil de vida.
· Reptes i compromisos.
· Blog de salut.
· Punts i premis.
· Orientació mèdica per xat

on-line, videotrucada.
· Etc.

Més informacióMés informació Més informació

Més informació

Preus especials per als nostres assegurats.
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