Una oferta a la teva mida

Protecció total per a tu i tota la teva família
Una assegurança amb les més àmplies cobertures adaptades a les
teves necessitats i que inclou:

•
•
•
•
•
•

Servei de defensa jurídica
Assistència de la llar 24 hores
Servei tècnic de reparacions
Orientació mèdica telefònica
Assistència informàCca online
Servei BricoLlar

A més, si ho necessites, podem incloure en la pòlissa una cobertura
especial per a mascotes.

Assegurança de vida

Les assegurances de vida són un instrument de
protecció imprescindible
Mitjançant una sola pòlissa pots aconseguir una protecció total
enfront els principals riscos que puguin presentar-se al llarg de la vida,
garanCnt tant la cobertura del capital assegurat en cas de defunció
com la inclusió opcional d’altres cobertures ﬂexibles, incloent:

•
•
•
•
•
•

Assegurança d’automòbil

Una assegurança que s’adapta a les teves
necessitats
Gaudeix de la major protecció i dels avantatges més increíbles amb la
nova generació d’assegurances ﬂexibles per a cotxe o moto.

•
•
•
•
•
•
•

Una assegurança totalment a mida
Danys per col·lisió amb animals de caça
Reponsabilitat civil de ciclista o vianant
Assitència en viatge des de km. 0, 24 h., 365 dies
Red de tallers AutoPresto
Peritatge en menys de 12 hores
Servei de defensa jurídica

Condicions
especials
Agrupament de
bo?guers i
comerciants de
Catalunya

Assegurances Catalana Occident ofereix als associats d’Agrupament de bo?guers i
comerciants de Catalunya condicions molt avantatjoses en la contractació
d’assegurances. La gamma de productes i serveis és molt àmplia i els descomptes
s’ofereixen per a productes de caire professional, patrimonial i personal.

Assegurança família-llar

CONTACTA:
645.996.337

Capital per invalidesa
Doble capital per accident
Orfendat total
Consulta jurídica telefònica
Testament online
MalalCas greus

Assegurança de comerços

El millor negoci: estar ben assegurat
Un bon comerç necessita una bona protecció, per això aquesta
assegurança s’adapta a les parCcularitats i necessitats de la teva
acCvitat per protegir tot Cpus d’imprevist. A més, podràs accedir als
següents serveis exclusius:

•
•
•
•
•
•
•

Assistència informàCca online
Assistència 24 h
Personal de seguretat en cas de sinistre
Servei de reparadors
Protecció jurídica
Reclamació i defensa
Consulta jurídica telefònica

APROFITA AQUEST AVANTATGE. Per a qualsevol tema relacionat amb aquesta oferta, pots
posar-te en contacte a través del nostre agent, el Sr. Domingo Rodríguez, telèfon 645 996 337,
e-mail domingo.rodriguez@agentes.catalanaoccidente.com on rebràs sense cap
compromís un tracte exclusiu.

