Assegurança de salut

Document d'informació sobre el producte d'assegurança
Empresa: Plus Ultra Seguros Generales y Vida, SA de Seguros y
Reaseguros, Sociedad Unipersonal

Producte: Salut dental Plus

Registrada a: Espanya. Núm. autorització entitat asseguradora: C0517

La informació precontractual i contractual completa relativa al producte d'assegurança es facilita en altres documents com ara la
nota informativa, així com les condicions generals, particulars i, si escau, especials de la pòlissa d'assegurança.

En què consisteix aquest tipus d'assegurança? És una assegurança de salut dental, amb accés a un quadre concertat
amb més de 2.000 professionals. Amb un ampli catàleg de serveis dentals gratuïts i d'altres amb preus franquiciats.

Què s'assegura?
Diagnòstic oral.
Radiologia dental.
Odontologia preventiva.
Odontologia reconstructiva.
Odontologia quirúrgica.
Odontopediatria.

Què no està assegurat?
La cirurgia maxil·lofacial i els actes quirúrgics
que requereixen la utilització de sala
d'operacions o hospitalització.
Les especialitats dentals i els serveis
odontològics no previstos a les condicions
generals, les condicions particulars o les
condicions especials.

Periodòncia.
Pròtesis odontològiques.
Ortodòncia.
Implantologia.
Estètica dental.

Hi ha restriccions pel que fa a la
cobertura?
Les radiografies han d’estar prescrites per un
especialista del quadre mèdic concertat.
Serveis dentals franquiciats.

On estic cobert?
L’assistència sanitària és prestada per part del quadre mèdic que l’assegurador posa a disposició de l'assegurat, de
conformitat amb les cobertures contractades, exclusivament a Espanya i a les localitats on hi hagi serveis mèdics
concertats.

Quines són les meves obligacions?
• Pagar els rebuts que estipula el contracte.
• Comunicar a l'assegurador qualsevol canvi de domicili dels assegurats en pòlissa.

Quan i com he d'efectuar els pagaments?
En el moment de la contractació i segons la forma de pagament que indica el contracte.
Els rebuts de prima els ha de fer efectius el prenedor de l'assegurança en els corresponents venciments pactats, per
anualitats completes anticipades, mentre la pòlissa estigui en vigor.
Tot i que la prima és anual, el seu pagament es pot establir i satisfer per semestres, trimestres o mesos, igualment per
períodes anticipats. El fraccionament de la prima anual comporta el recàrrec corresponent.

Quan comença i finalitza la cobertura?
La durada del contracte és d'un any. No obstant això, si el prenedor de l'assegurança no manifesta el contrari, la pòlissa
es renova automàticament per períodes anuals en cada aniversari de la data d'efecte de l'assegurança, i mitjançant el
pagament de la prima de tarifa que correspongui segons l'edat assolida per l'assegurat.

Com puc rescindir el contracte?
Mitjançant una notificació escrita adreçada a l'entitat asseguradora i efectuada com a mínim amb un mes d'antelació a
la conclusió del període de l'assegurança en curs.

