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OFICINA FLEXIBLE

L'assegurança per oficines amb la que podrà
conèixer, escollir i pagar només per les cobertures que necessita
Ediseguros Mediación, Corredoria de l'Associació de
Promotors de Catalunya juntament amb la companyia
AXA els ofereixen una assegurança dirigida a tota classe
d'oficines, per a les que donem una solució asseguradora adaptada a cadascuna d'elles, on Vostè podrà adaptar i triar l'opció que més s'acosta a la seva necessitat,
ajustant el preu al màxim.
S’ofereixen tres paquets de cobertures (FlexiBasico,
FlexiConfort i FlexiVip), que es poden ajustar en funció
de les necessitats.
Els preus s'adeqüen al màxim, podent triar les cobertures que necessita i fins i tot reduir més prima seleccionant d’altres.
NOVES GARANTIES I AMPLIACIONS
Reparadors AXA Calidad: amb aquesta garantia l'assegurat es compromet a realitzar la reparació dels danys
que pateixi el negoci després d'un sinistre per reparadors d'AXA Calidad, en cas contrari no quedarà cobert.
Danys materials als béns assegurats produïts per caiguda d'arbres i antenes.
Assistència Jurídica telefònica. Amb les modalitats FlexiConfort i FlexiVip comptarà amb l'assessorament
jurídic a través de telèfon o via web.
Anàlisi i revisió d'escrits i contractes.
Ampliacions en garanties existents:
 Trencament de metacrilat i altres plàstics (modalitats Confort i Vip).
 Trencament de sanitaris de qualsevol material (modalitats Confort i Vip).
 Reparació de canonada sense danys (modalitat Vip).
 Inclusió d'impactes, ones sòniques i actes vandàlics en arbres i arbustos.
Pèrdua de beneficis (declaració anual modalitat Confort i Vip).
Avaria de maquinària, ordinadors (fixos i portàtils), equips electrònics i equips mòbils (modalitat Vip).
Ajuda informàtica: amb la garantia Assistència Vip podrà comptar amb ajuda en cas de dubtes informàtics.
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 les ASSEGURANCES DE CONSTRUCCIÓ:
Tot Risc Construcció, Decennal de Danys i Responsabilitat Civil, entre d'altres.

