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Butlletí informatiu  
de la correduría d'assegurances de l'Associació de Promotors de Barcelona

Gen

1515 anys al seu servei

Li recordem que disposa de més ofertes asseguradores com l’AssegurAnçA De MuLTIrIsC 
D'OFICInes o l'AssegurAnçA De COnVenI COL·LeCTIu, entre d'altres.

AssegurAnçA d'Accidents conveni
Com assegurar els seus empleats d’una forma ràpida i econòmica

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

La previsió Social Complementaria pretent millorar les 
prestacions bàsiques que la Seguretat Social ampara a 
la majoria de treballadors (sobretot construcció). Sol estar 
plasmat en el contingut dels Convenis Col·lectius laborals, 
que recullen artícles pels que l’empresari ha de concertar, 
de manera obligatòria, assegurances d’accidents o
d’enfermetat per als seus empleats.

Per altra banda, el citat acord permet així mateix la con-
tractació d’Assegurances individuals de vida o ac-
cidents dirigits a personal autònom a determinats seg-
ments de l’empresa (directius, tècnics, comercials, etc.), 
sempre en condicions econòmiques i qualitatives molt 
assequibles.

primes exclusives per A AssociAts A l’ Apce:

ediseguros mediación amb col·laboració
amb Aseq Vida y Accidentes ofereix

primes especiAls
conveni de la construcció, aparcaments i garatges, 
hosteleria i turisme.

gArAnties i cApitAls dels diferents convenis:

1. ApArcAments i gArAtges

Mort per accident laboral, gran Invalidesa 
per accident laboral, InCAPACITAT Per-
MAnenT ABSoLuTA per accident laboral 
i InCAPACITAT PerMAnenT ToTA  per 
accident laboral

36.000€

primA totAl per treBAllAdor i AnY  13,89 €

2. HosteleriA i turisme

Mort per accident laboral i InCAPACITAT 
PerMAnenT ABSoLuTA per accident 
laboral

16.500 €

primA totAl per treBAllAdor i AnY   9,84 €

3. construcciÓ i oBres pÚBliQues

Defunció per accident laboral i per malaltia
professional, Gran invalidesa per accident
laboral i per malaltia professional, i InCA-
PACITAT PerMAnenT ABSoLuTA per 
accident laboral i per malaltia professional

47.000 €

Incapacitat permanent total per accident
laboral i per malaltia professional 28.000 €

Defunció per malaltia comuna i per acci-
dent no laboral

1
mensualitat

primA totAl per treBAllAdor i AnY   31,23 €


