protecció
jurídica
familiar
A Seguros Bilbao tens al teu costat un
professional disposat a escoltar-te, algú
que s’implica i t’ofereix solucions
individualitzades.
Una persona de confiança i
compromesa, el teu assessor personal.

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

Model: 20439

Advoquem
per la teva
tranquil·litat

Protegit i amb totes les garanties
Per resoldre els interessos de cada client, aquesta
assegurança presenta dues modalitats, una amb les
garanties principals i l’altra, més completa, amb una
sèrie de cobertures addicionals.
Assistència jurídica
• Consultes i assessorament amb la presència
d’advocat.
• Redacció i revisió de documents, contractes i cartes
de reclamació.
• Assessorament judicial, fins i tot com a testimoni, i
extrajudicial.

Ens posem al teu costat
Quan els nostres drets no són respectats o bé hem
d’enfrontar-nos a una reclamació perquè ens
considerem perjudicats, el camí és la via judicial.
La nostra assegurança de Protecció jurídica familiar
assessora, protegeix i defensa els interessos dels
nostres clients per via amistosa o judicial en tot tipus
de conflictes, els teus i els de la teva família, tant en
el teu àmbit particular com en el laboral.
En contractar-la et beneficies d’una sèrie de serveis
jurídics, com la reclamació i negociació en nom teu i
la defensa judicial davant els tribunals de justícia.

Reclamació
• Dels danys corporals o materials.
• Dels drets relatius a l’habitatge: llogater, propietari
o ocupació il·legal de l’habitatge.
• Per danys causats a l’habitatge.
• Per l’incompliment de contractes d’arrendaments
de serveis.
• Per impagament de lloguers.
• De contractes sobre coses mobles.
• De contractes per subministraments.
• Per les obres de manteniment a l’habitatge.
• Per l’incompliment del contracte de compravenda
de serveis.
• Per les accions d’assetjament immobiliari.
• De drets per altres assegurances.
• Per l’assetjament i l’agressió sexual.
Defensa
• Penal, social per contractes laborals i laboral en
relació amb el servei domèstic.
• Fiscal en via administrativa.
• Suplementària de la responsabilitat civil.
• Enfront de l’Administració, per drets laborals o
infraccions administratives.
• En supòsits d’assetjament laboral de l’empresari.
Despeses
• Comprovació de l’origen dels danys.
• De peritatge de danys.
• De divorci.

