Benvolgut client,
Benvolguda clienta:
T’agraïm la contractació de l’assegurança de comunitats amb la nostra corredoria. Tens a les mans una pòlissa molt útil
per a la teva comunitat de veïns, que et permetrà fer front a les incidències que es puguin produir.

Guia de sinistres - Comunitats

Hem adjuntat a la pòlissa la Guia de sinistres - Comunitats i consells per prevenir-los. No cal dir que ens pots consultar qualsevol dubte i que serà un plaer ajudar-te a solucionar-lo.
Aquesta pòlissa és molt important per al teu edifici i també per a tu, personalment. Segurament saps que els propietaris són els responsables dels sinistres que es produeixen a la comunitat.
Fixa’t en aquestes dades:
• A Espanya se subscriuen més de 752.521 assegurances de comunitats a l’any, que generen gairebé 936.160 sinistres, amb un cost proper als 375 milions d’euros.
• Les goteres i altres danys causats per l’aigua són els contratemps més comuns a les comunitats (567.326
a l’any) i es produeixen, com a mitjana, cada any. Suposen 570.224 euros en indemnitzacions cada dia.
• També són freqüents els danys en vidres, amb més de 67.000 sinistres a l’any.
• Els incendis són molt poc habituals, però amb costos alts quan es produeixen: 38 milions d’euros a l’any, o el que
és el mateix, gairebé 103.917 euros diaris.
(Font: UNESPA, “Memoria Social del Seguro Español”)

El nostre consell…

És molt important que tots els veïns sàpiguen com s’ha d’actuar en cas de sinistre. Com a recomanació et proposem
que lliuris una còpia d’aquesta “Guia de sinistres - Comunitats” a cadascun dels veïns de la teva comunitat o
que el posis al tauler d’anuncis de l’edifici.
Volem protegir les coses que més t’importen amb les millors condicions per a la teva butxaca. Recorda que a la nostra
corredoria et podem ajustar l’assegurança de la llar amb la de la comunitat, sense duplicar les cobertures de l’una i de
l’altra. No dubtis a preguntar-nos i et revisarem la pòlissa actual sense compromís.
Rep una salutació cordial. Estem a la teva disposició.
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