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NOVA ASSEGURANÇA Protecció de pagaments
en la venda d'habitatge sobre plànol
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Corredoria d’assegurances de l’APCE, presenta la accident.
primera assegurança dirigida a les companyies Aquesta assegurança també té una sèrie
promotores immobiliàries que protegeix els d'avantatges per a la companyia promotora.
que
estaremos
seguros
pagaments a la vendaSaber
d'habitatge
nou
sobre Representa
una aposta per tenir cura del cliplànol davant pèrdues econòmiques greus o ent, ja que assegura la seva tranquil·litat presPROTECCIÓN DE PAGOS EN LA VENTA DE VIVIENDA
eventuals del comprador.
ent i futura. És evident també que a l'empresa li

SOBRE
PLANO
L'assegurança garanteix
el capital
pendent de permetrà accelerar el procés de venda del propagament de l'habitatge des de la signatura ducte immobiliari, ja que elimina determinats
El primer seguro
Promotoras
Inmobiliarias
quetancar
protegelalos
pagos més
a
obstacles
i permet
venda
ràpidadel contracte de compravenda
i finsdirigido
a la fiadel
cuenta y el total de la vivienda ante pérdidas económicas graves y eventuales del
ment
i
obtenir
finançament.
calendari de pagaments
previ
al
seu
lliuracomprador
ment o el lliurament de claus, en cas de mort D'altra banda, també suposa diferenciar-se de
per accident o invalidesa permanent absoluta la competència, ja que la promotora s'anticipa
Soluciones innovadoras y especíﬁcas de protección
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A més, assegura el pagament de les quantitats
periòdiques pendents del contracte de compravenda de l'habitatge en cas de pèrdua d'ingressos
generada per una pèrdua involuntària d'ocupació,

qual està tan adaptat a la seva casuística, que
es convertirà en un estàndard molt ràpidament
i, al mateix temps, farà possible millorar la percepció de la marca pel comprador.

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.

