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

Set

2115 anys al seu servei

Li recordem que disposa de més ofertes asseguradores com l’AssegurAnçA D'impAgAments De 
LLoguer o l'AssegurAnçA De conveni coL·Lectiu D'AcciDents, entre d'altres.

mutua llar inquilí confort
cobertura completa per la tranquil·litat del llogater

L'increment de l'oferta d'habitatge de lloguer, fa necessari 
oferir una opció d'assegurament específic, que cobreixi 
d'una banda les necessitats concretes dels arrendataris i 
per un altre una contractació que sigui àgil i senzilla, sense 
renunciar a unes cobertures completes i a un preu adequat.

Per tot això, Ediseguros Mediación, Corredoria 
d’assegurances de l’Associació de Promotors de Cata-
lunya conjuntament amb la companyia MUTUA DE 
PROPIETARIOS ofereix l’assegurança MÚTUA LLAR 
LLOGATER, dirigida especialment per als inquilins dels 
habitatges en lloguer.

Sol·liciti més informació, li aclarirem qualsevol dubte o consulta. 
Sol·liciti el seu pressupost personalitzat i contracti la seva assegurança al millor preu.

construïm seguretat
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Ediseguros Mediación assumeix el compromís de vetllar pels 
seus interessos oferint-l’hi el millor servei, màximes garanties 
en totes les cobertures, a mida de les seves necessitats, obtenint 
les avantatges que ens diferencien de la resta de les ofertes del 
sector de la promoció i construcció.

ESTOC D’HABITATgES D’OBRA NOvA 
IMPAgAMENTS DE RENDES DE LLOgUER

TRUQUI AL 93 237 49 67

SELECCIÓ DE COBERTURES MÉS ADEQUADES  
Incendi i afins
Fenòmens atmosfèrics
Extensius
Danys elèctrics
Robatori i espoliació a l'habitatge
Robatori complementari
Béns refrigerats
Danys propis i responsabilitat Civil causats per aigua
Trencament de llunes, miralls, vidres i pisa sanitària
Despeses i pèrdues
Responsabilitat Civil
Assistència Informàtica i de Ciberriscos
Defensa Jurídica Ciberriscos
Serveis Tècnics Premium
Testament ON-LINE
Defensa Jurídica
Servei d'Orentació Mèdica
Assistència 24h.

Li oferim 3 possibilitats amb diferents nivells de capitals  i 
segons el següent quadre*:

* les primes son vàlides per habitatges de fins a 100m2

CONTINENT CONTINGUT PRIMES SENSE ASSISTÈNCIA 24H PRIMES AMB ASSISTÈNCIA 24H
3.000€ primer risc 9.000€ 99,00€ 119,00€
3.000€ primer risc 12.000€ 108,00€ 129,00€
3.000€ primer risc 15.000€ 118,00€ 138,00€


