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

Nov

1915 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.

Ediseguros Mediación, Corredoria d’assegurances de 
l’Associació de Promotors de Catalunya juntament amb la com-
panyia Previsión Balear (Prebal) li oferim una nova assegurança 
enfocada a autònoms i treballadors sense càrregues familiars, 
que cobreix només la incapacitat permanent de l'assegurat (total 
i absoluta), que és el major risc que ha de tenir en compte aquest 
col·lectiu pel fet que li suposaria a l'autònom no poder mantenir el 
seu nivell de vida degut a una incapacitat. A més, en molts casos 
s'hauria incórrer en despeses tant mèdiques, com de possible 
adaptació de l'habitatge a les seves noves circumstàncies.

Principals característiques
•	 Cobreix les garanties d'incapacitat permanent absoluta 

per a tot treball i la incapacitat permanent total per a la 
professió habitual.

•	 La prestació es podrà cobrar en forma de capital o de renda.
•	 Té el procés de selecció mèdica del candidat com una 

assegurança de vida.
•	 Capital màxim assegurat en funció de la professió de 

l'assegurat. En qualsevol cas, 300.000 euros.
•	 Edat límit de contractació: 59 anys.
•	 Edat de sortida de l'assegurança: A l'acabar l'anualitat 

en què l'assegurat compleix 70 anys

ASSEGURANÇA D'INCAPACITAT PER A AUTÒNOMS  
I TREBALLADORS SENSE CÀRREGUES FAMILIARS

EDAT CAPITAL  
ASSEGURAT

COST  
MENSUAL

30 50.000€ 4,38€
30 75.000€ 6,57€
30 100.000€ 8,76€
40 50.000€ 7,00€
40 75.000€ 10,49€
40 100.000€ 13,99€
50 50.000€ 18,97€
50 75.000€ 28,45€
50 100.000€ 37,94€

Quadre exemple de primes netes mensuals

Els autònoms podran reduir-se les primes de la base imposable de l'IRPF.

La seva tranquil·litat comença aquí 
Ediseguros resta a la seva disposició per a  
qualsevol dubte o aclariment que precisi.


