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ASSEGURANÇA DE Comerços i Oficines

El seu negoci sempre cobert

- Co

L’assegurança de Comerços i Oficines ha estat especialment dissenyada per protegir pràcticament la totalitat de
negocis destinats a la venda de productes, serveis i oficines tant pel seu continent com pel seu contingut alhora
que per la circumstància de local desocupat.
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Per això EDISEGUROS MEDIACIÓN conjuntament amb
MÚTUA DE PROPIETARIOS posa a la seva disposició
aquesta nova assegurança amb cobertures adaptades
a les necessitats del seu negoci. Els oferim assegurar
el continent, les obres de reformes (condicionament i
millora que hagin estat efectuades per l'inquilí o arrendatari), el continent a primer risc, els danys al seu contingut (mobiliari, decoració, màquines, aparells, etc.), la
responsabilitat civil així com un ampli ventall de garanties
complementàries.
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AVANTATGES
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• Continent a primer risc o a valor total

- De

• Danys per aigua
• Robatori i danys per robatori al local
• Indemnizació diària per la paralització de l’activitat
• Restauració estètica del Continent
• Trencament i embús de canalitzacions subterrànies
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ACTIVITATS ASSEGURABLES
• Locals sense ocupació

• Confecció

banda, també augmentem
•D’altra
Perfumeries
• Esports considerablament el ven

• Capitals de Responsabilitat Civil de fins a 600.000 €

- Localsi despatxos
sense ocupació.• Basars
• Oficines

• Assessorament jurídic

• Bars
- Bars.

• Descomptes varis per mesures de seguretat

• Bijuteria i rellotjeria

• Fruiteria i verduleria
- Bijuteria i rellotjeria
• Restaurants

• Descompte per edifici assegurat en Mútua

• Perruqueries

• Supermercats

• Descompte per volum de capital assegurat

• Cibercafés

• Forns i pastisseries

- Cibercafés.

- Basars "tot a 100".
- Supermercats.

- Perfumeries
- Confecció.

- Fruiteria i verduler

- Forns i pastisserie

APROFITI LES NOSTRES PRIMES COMPETITIVES
I GAUDEIXI DEL Descompte
especial
10%
Tot això
amb unaDEL
prima
molt com
PER ELS nostres clients i ASSOCIATS DE L’APCE

descompte especial del 10% pe

Sol·liciti més informació, li aclarirem qualsevol dubte o consulta.
Sol·liciti el seu pressupost personalitzat i contracti la seva assegurança al millor preu.

Li recordem que disposa de més ofertes asseguradores com l’Assegurança De lloguer i locals
o l'Assegurança d'accidents conveni, entre d'altres.

