Benvolgut client:
Gràcies per la teva confiança en la nostra corredoria i per contractar amb nosaltres la teva assegurança de la llar.
A mes de l'atenció que rebràs a les nostres oficines, gràcies a la nostra capacitat de negociació, hem aconseguit per
tu i la teva llar una assegurança amb un ventall de garanties amb una excel·lent qualitat-preu.

Guia de Sinistres - Llar

T’adjuntem a la pòlissa aquesta guia de la llar, que explica com prevenir un imprevist i com actuar quan es presenta.

Sabies que...…?
Cada 20 segons un habitatge espanyol té un problema amb l’aigua.
Després de les goteres, el segon sinistre més freqüent és el trencament de vidres, amb 1,1 milions de casos anuals.
Cada any es registren 50 milions de sinistres a la llar. Les assegurances els resolen pagant 5,5 milions d’euros
diaris en indemnitzacions.
A Espanya, es declaren més incidències (50 milions) que habitants hi ha (47,27 milions)
Gairebé segur que la compra d’un habitatge és la inversió més important que fas a la vida, només has de recordar l’esforç que et suposa pagar-lo. Per això, a la nostra corredoria t’ajudem a protegir adequadament casa teva, perquè
no hi hagi cap contratemps que afecti la teva qualitat de vida.

La importància de defensar els teus drets

Com a corredors d’assegurances hem de complir uns requisits molt estrictes quant a formació, actuació i garanties
financeres, tot això regulat per llei i supervisat per l’Administració a través dels seus òrgans de control. Però, a més,
som independents de les companyies asseguradores; l’essència de la nostra professió és defensar els teus interessos.
La nostra tecnologia i coneixement ens permeten analitzar els productes de les marques líders del mercat i seleccionar-los de manera objectiva per oferir-te la millor relació qualitat-preu i el millor servei.
T’acompanyarem abans, durant i després de la compra de l’assegurança i sempre estarem al teu costat per
defensar els teus interessos.
Rep una salutació cordial. Estem a la teva disposició.
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