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MÚTUA EDIFICI SELECCIÓ PLUS

Apostem per la seva seguretat i li garantim la seva tranquil·litat
Ediseguros Mediación, Corredoria d’assegurances de
l’Associació de Promotors de Catalunya (APCE) conjuntament amb la companyia Mutua de Propietarios
els ofereix un producte especialment concebut per les
comunitats de propietaris i els propietaris d’immobles.
Es tracta d’una assegurança amb flexibilitat per adaptar-se en cobertures i costos a les necessitats del seu
edifici.
La concepció dinàmica de l'assegurança de multirisc
Mútua Edifici Selecció Plus li permet combinar les
diferents cobertures i capitals adequant-los a les seves
exigències.
A més de les garanties bàsiques habituals li oferim la
possibilitat d’ampliar l’assegurança al seu gust incloenthi una sèrie de garanties complementàries, obtenint
descomptes en funció de les característiques de l’edifici.
A. Garanties Bàsiques
Incendi, explosió i llamp, impacte de vehicles, aeronaus
o animals, intervenció de cossos d'extinció i salvament,
enderrocament i desenrunament, inhabitabilitat i pèrdua
de lloguers, responsabilitat civil general , defensa i fiances, trencament de llunes, miralls i vidres comunitaris,
trencament de llunes i cristalls privats exteriors (quan
l'edifici tingui menys d'un 40% de superfície amb vidres
a la façana), trencament de pisa sanitària comuna, robatori, espoliació, desperfectes per robatori o espoliació, espoliació de residents en l'immoble, garantia de
serveis tècnics de l’edifici (per a edificis d’habitatges).
B. Garanties Optatives
Responsabilitat civil per aigües comunes, responsabilitat
civil per aixetes comunitàries, danys propis per aigües comunitàries, despeses de localització i reparació d’avaries,
trencament, desbordament i embús de canalitzacions
subterrànies, garantia de responsabilitat civil i danys per
aigua de canalitzacions privades, despeses de localització i reparació de l'avaria, responsabilitat civil aixetes
privatives, danys propis per aixetes privatives, despeses
de localització i reparació de l'avaria, actes de vandal-

isme o malintencionats, pluja, vent, pedra o neu, inundació, desenfangament i extracció de llots, fum, ones
sòniques, danys elèctrics, furt, ampliació de la garantia
trencament de llunes, miralls i vidres (quan la superfície
amb vidres de l'edifici superi més del 40% de la façana),
despeses de reconstrucció de zones enjardinades, trencament de màquina, danys estètics al continent comunitari i privatiu, accidents personals, filtracions d'aigua,
embussos, actes vandàlics o malintencionats a zones a
l'aire lliure, ampliació límits aigües comunes, privades
i privatives, ampliació inhabitabilitat i pèrdua de lloguers, ampliació danys estètics, protecció de despeses
comunitàries en cas de desocupació involuntària, incapacitat temporal per accident i malaltia, i hospitalització,
garanties de fons comunitaris, infidelitat i reposició de
documents, garantia de vehicles en garatge, assistència comunitat 24 hores, defensa jurídica, reclamació a
propietaris per impagament de despeses i avançament
de despeses reclamades.

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.

