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Butlletí informatiu  
de la corredoría d'assegurances de l'Associació de Promotors de Catalunya

Feb

1715 anys al seu servei

Li recordem que disposa de més ofertes asseguradores com les AssegurAnces de construcció: 
tot risc construcció, decennal de danys i responsabilitat civil, entre d'altres.

PROTECCIÓ AUTÒNOMS
La seva tranquilitat per no perdre el seu ritme de vida

Els autònoms necessiten comptar amb la seguretat que cap contratemps pugui afectar el seu ritme de vida. Per això 
Ediseguros Mediación, Corredoria d’assegurances de l’Associació de Promotors de Catalunya (APCE) conjunta-
ment amb la companyia d'assegurances AXA li presentem dues solucions asseguradores afins al seu perfil, que 
podrà adaptar a les necessitats específiques de la seva professió. 

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 vigènciA dE LA cAMpAnyA és dEL 01.02.2017 AL 31.05.2017

pack incApAciTAT LABORAL TRAnsiTÒRiA + sALUT
Accés a una cobertura de salut essencial comple-
mentària a la Seguretat Social, garantint una indemnit-
zació en cas d'ILT, per afrontar el dia a dia.

incApAciTAT LABORAL TRAnsiTÒRiA (iLT)
indemnització fixa per tipus de patologia (dies 
que dicta el barem) en cas de no poder desenvolupar 
l'activitat laboral com a conseqüència d'un accident o 
una malaltia.
Orientació i segona Opinió Mèdica gratuïta a distàn-
cia en cas de malaltia greu.
protecció per desocupació o incapacitat temporal.

+
OpTiMA JOvE

Assistència ambulatòria per quadre mèdic, que per-
met accedir a consultes de medicina general, especialitats 
mèdiques i quirúrgiques així com a mitjans de diagnòstics.
programes de medicina preventiva: revisió ginecològi-
ca, diagnòstic precoç del càncer de mama, urològic, còlon 
o glaucoma.
Orientació mèdica i pediàtrica les 24 hores del dia.

pack incApAciTAT LABORAL TRAnsiTÒRiA 
+ AccidEnTs

Es garanteix una indemnització en cas d'iLT i a més, 
oferim àmplia cobertura en cas d'accident, perquè la 
seva economia no se'n ressenti.

incApAciTAT LABORAL TRAnsiTÒRiA (iLT)
indemnització fixa per tipus de patologia (dies 
que dicta el barem) en cas de no poder desenvolupar 
l'activitat laboral com a conseqüència d'un accident o 
una malaltia.
Orientació i segona Opinió Mèdica gratuïta a distàn-
cia en cas de malaltia greu.
protecció per desocupació o incapacitat temporal.

+
AccidEnTs

despeses mèdiques, farmacèutic, hospitalaris i de 
rehabilitació en cas d'accident perquè res li impedeixi 
continuar amb el seu ritme de vida habitual.
invalidesa parcial per accident.
Defunció i invalidesa per infart de miocardi o vessa-
ment cerebral.


