
* Els detalls específics de les cobertures així com les carències i exclusions es descriuen en el reglament de l’assegurança 

Salut Dental

 Sense límit d’edat

 Cobertura des del primer dia per a tractaments gratuïts

 Ampli quadre de dentistes i clíniques a nivell de tot Catalunya. Consulta actualitzada on-line: www.lasseguradora.com

 Atenció telefònica d’urgències a tot el territori

 Servei d’urgències a Barcelona, 24 hores, 365 dies a l’any

 Els seus fills inclosos gratuïtament fins als 8 anys

 Fàcil contractació

Aspectes rellevants

Resum de cobertures*

Més serveis, més avantatges

És una assegurança per a cobrir la salut i prevenció dental de tots els membres de la família per un cost molt assequible.

Cobertura Dental. Tractaments gratuïts més tractaments franquiciats (només es paga una part del cost i a preus molt reduïts).
Servei Avantsalud

Disposem d’un complet quadre mèdic de dentistes i clíniques dentals a nivell de tot Catalunya. 

Què és?

- Més de 50 tractaments inclosos gratuïtament:

 Exemples*:

- Primeres visites: examen del pacient per a diagnòstic, pla de tractament i pressupost.
 - Visites d’urgència
 - Exodòncies: extracció de peces dentals, extracció de peces radiculars (sense cirurgia maxil.lofacial, retirar punts)
 - Obturacions provisionals 
 - Endodòncies: inclou radiografies de control i els materials necessaris
 - Periodòncia: exploracions radiogràfiques, anàlisis oclusal, tallat selectiu
 - Odontologia Preventiva: radiografies intrabucals, ortopantomografies, fluoritzacions, segelladores d’oclusió,     
  neteja de boca, educació bucal.
 - Ortodòncia: primera visita per reconèixer al pacient (diagnòstic, pressupost, pla de tractament)
 - Implantologia: estudi implantològic, fals monyó de titani, cargol de cicatrització, cargol de cimentació,     
  fèrula quirúrgica, fèrula radiològica.
 - Revisions 

- Cobertures amb franquícia, només pagarà una part del cost.

 - Estalviï fins al 50% de les tarifes habituals de dentista:
 - Consulti a la web totes les cobertures franquiciades i costos de cada servei: www.lasseguradora.com
- Avantsalud:

- Serveis gratuïts: Consell mèdic i psicològic telefònic  24 hores

 - Serveis benestar i salut (franquiciats): Servei ajuda a majors (gent gran) · Òptiques · Audiofòns · Ortopèdia · Dietètica  

Què inclou?

Quadre mèdic

Per a més
informació 937 36 50 60

www.lasseguradora.com


