
Si et poses en contacte amb mi, t’ajudaré a assegurar tot el que t’importa.

 Assegurança de decessos

Aquesta assegurança evita despeses, tràmits i molèsties 

en un dels moments més delicats de la vida, i inclou, a més, 

assistència i atenció als familiars.

 Assegurança d’automòbil

Ens adaptem a tu i al teu vehicle perquè gaudeixis com mai 

de cada trajecte. A més de les cobertures bàsiques, disposaràs 

dels nombrosos avantatges que ofereix la nostra xarxa de 

tallers AutoPresto.

 Assegurança de la llar

Gaudeix com mai de la teva llar i dels teus familiars gràcies 

a les àmplies cobertures que t’ofereix la nostra assegurança. 

A més, disposaràs de serveis exclusius, com l’Assistència 

informàtica online, el Servei tècnic 24 hores i el Servei 

d’orientació mèdica telefònica.

 Assegurances de negocis

Un bon negoci necessita una bona protecció. Per això, les 

nostres assegurances cobreixen tots els imprevistos que 

puguin sorgir durant el desenvolupament de la teva activitat 

professional.

 Assegurances d’estalvi i jubilació

Disposar, en l’actualitat, d’un compte d’estalvi mensual, et 

permetrà gaudir, en el futur, de la jubilació que mereixes. 

Els teus estalvis et garantiran una bona rendibilitat i podràs 

disposar d’ells quan els necessitis.

 Assegurances de salut

Les nostres assegurances de salut t’ofereixen una llibertat 

absoluta a l’hora de triar els professionals i centres mèdics 

nacionals i de l’estranger en què confies.

T’esperem!
A la nostra nova oficina podrem donar-te tota

la seguretat que necessites. Vine a visitar-nos

i t’oferirem les assegurances que s’adaptin

millor a les teves necessitats.

Ara més a prop teu

Estalvia mitjançant l'agrupació de les teves pòlisses

Si desitges estalviar, pots agrupar les teves assegurances 

en contractar el Compte client, que et permetrà:

•  Pagar una única quota mensual.

• Incrementar la taxa d'interès.

• Obtenir nombrosos descomptes.

 Assegurances de vida

Gaudeix de la seguretat i dels serveis exclusius, protegeix 

als teus, pensa en el futur, anticipa’t. Amb beneficis fiscals 

pels beneficiaris.
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