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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.

En uns moments en que s’està consolidant el canvi de 
tendència en el nostre sector i que l’activitat es torna 
a posar en marxa és pel que Ediseguros Mediación, 
Corredoria de l'Associació de Promotors de Catalunya 
i la companyia PREBAL, Previsió Balear, MPS, com-
panyia especialista en aquest tipus d’assegurances, 
els recorda que en virtut del que disposa nombrosos 
convenis col·lectius i d'acord amb el contingut del Re-
ial decret 1588/99, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova 
el Reglament sobre la instrumentació dels compromi-
sos per pensions de les empreses amb els seus tre-
balladors i beneficiaris, les empreses estan obligades 
a contractar una assegurança que garanteixi als seus 
treballadors les prestacions especificades en aquells, 
que resulten complementàries de les bàsiques de la 
Seguretat Social.

Els convenis col·lectius solen establir com a contingèn-
cies de risc del treballador susceptibles de protecció al-
guna de les següents: mort, gran invalidesa, incapacitat 
permanent absoluta, incapacitat permanent total i inca-

pacitat permanent parcial, podent derivar d'accident, 
laboral o extra laboral, o de malaltia.

Aquesta assegurança, com el seu nom indica, ve es-
tablerta pel conveni al qual s'enquadra l’activitat de 
l’empresa i és de caràcter obligatori, si bé no tots els 
convenis obliguen a la seva contractació.

Per això els hi oferim la millor solució asseguradora en 
conveni col·lectius, una solució que inclou:

 Garanties exclusives de dependència per gran in-
validesa i ajuda psico-emocional (incloses en el 
preu) per a tots els treballadors de la seva empresa.

 Un preu ajustat.

 Un sistema exclusiu de regularització de persones.

 Eines informàtiques que faciliten la cotització de les 
primes a les Seguretat Social, el que ens ofereix una 
garantia de compliment de la norma.
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L'ASSEGURANÇA DE CONVENI
Com assegurar als seus empleats d'una forma ràpida i econòmica


