Agències
i despatxos

A Seguros Bilbao té al seu costat un
professional disposat a escoltar-lo, algú
que s’implica i li ofereix solucions
individualitzades.
Una persona de confiança i
compromesa, el seu assessor personal.

“En Joan procura que a la seva
oficina tot funcioni. Per això, té
una assegurança que li
garanteix una assistència
ràpida en cas de sinistre.”

*Aquest fullet és informatiu. En conseqüència, només
seran vàlides aquelles garanties i aquells serveis que
figurin expressament en la pòlissa.
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GARANTIES PRINCIPALS:
•
•
•
•

NI MÉS NI MENYS
Atès que no podem evitar que hi hagi sinistres, el
que li oferim amb aquesta assegurança d’Oficines és
pal·liar-ne les conseqüències de manera ràpida i
satisfactòria per als seus interessos.
Li proposem una pòlissa completament identificada
amb el risc, ni més ni menys; una assegurança amb
les garanties justes, les que vostè i el seu negoci
necessiten tant si és propietari com arrendatari del
local.

ASSEGUREM EL SEU MITJÀ
DE VIDA
Aquesta assegurança ofereix una resposta àmplia a
les necessitats de protecció de les persones al capdavant d'una oficina sigui quina sigui la seva activitat:
oficines, agències, despatxos professionals, centres
d’ensenyament, consultes mèdiques i veterinàries,
etc.
A Seguros Bilbao trobarà la manera més sensata de
protegir el seu negoci i garantir així el seu mitjà de
vida. I tot a un preu que el sorprendrà.

PERQUÈ RES NO ATURI LA
MARXA DEL SEU NEGOCI
A més de les garanties, aquesta assegurança disposa
d’un complet servei d’atenció i reparació urgent
destinat a solucionar qualsevol incident que pugui
afectar el seu negoci: lampisteria, electricitat,
manyeria, trencament de vidres, etc.
En aquestes situacions, n’hi ha prou amb una simple
trucada a qualsevol hora del dia o de la nit per a
activar la intervenció immediata del professional
especialista i resoldre la situació.
A més, la pòlissa preveu diversos serveis d’assistència d’indubtable interès per als empresaris; prestacions tan necessàries avui dia com són la protecció
jurídica o l’assistència informàtica, per posar-ne
només uns exemples.

Incendi
Llamp
Explosió
Complementàries:
• Inhabitabilitat
• Pèrdua de lloguers
• Desenrunament
• Bombers
• Reposició de documents
• Defensa i Reclamació de Danys:
• Assistència jurídica telefònica
• Defensa Penal
• Reclamació de danys
• Reclamació de contractes de
subministraments i de serveis

OPCIONALS
• Riscos extensius
• Danys per aigua, localització i
reparació d’avaries
• Rètols, vidres, marbres, granits i
pises sanitàries
• Responsabilitat civil de propietari
del local, patronal, d’inquilí enfront
del propietari
• Responsabilitat civil de propietari
de l’edifici
• Pèrdua de beneficis / Despeses
generals
• Danys estètics
• Danys elèctrics
• Robatori, desperfectes i espoliació
• Atracament a clients
• Substitució de panys
• Equips informàtics
• Assistència 24 hores

