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ASSEGURANÇA DE

DECESSOS

5 LLETRES QUE DONEN TRANQUIL·LITAT

CONDICIONS:

Un obsequi per pòlissa a triar entre els 3 proposats.
Per a noves contractacions de les modalitats de decessos GS1 i 
CL5 entre el 15 de desembre de 2021i el 30 d'abril de 2022 (dates 
d'emissió, data d'efecte fins al 30 de juny de 2022) amb un mínim 
de 2 assegurats en campanya, prima total mínima anual de 110€ i 
rebut mínim de 55€.

Obsequis subjectes a la disponibilitat d'estoc. En cas d'esgotar-se 
es substituiran per models similars.

CONTRACTA-LA ARA I TRIA EL TEU OBSEQUI

CAFETERA INTEL·LIGENT
DOLCE GUSTO DeLONGHI

MANTA ELÈCTRICA
MEDISANA

CÀMERA DE VIGILÀNCIA WI-FI 
D-LINK

Servei de sepeli d’alta qualitat
amb una atenció personalitzada.

Àmplies cobertures, amb totes
les gestions i serveis vinculats
amb la defunció.

Assistència en viatge a l ’estranger.

Serveis odontològics.

Xat per a consultes amb professionals
mèdics des del teu mòbil (opcional).
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5 LLETRES QUE DONEN TRANQUIL·LITAT

PER A MAJORS DE 65 ANYS

ASSEGURANÇA DE

DECESSOS
CONTRACTA-LA ARA I TRIA EL TEU OBSEQUI

JOC DE 2 MANTES
ELÈCTRIQUES MEDISANA

EQUIP DE VÍDEO VIGILÀNCIA
AMB 2 CÀMERES D-LINK   

FREGIDORA D'AIRE SALUDABLE
PHILIPS AIRFRYER

ROBOT DE CUINA MOULINEX
MAXICHEF ADVANCED

CONDICIONS:

Un obsequi per pòlissa a triar entre els 4 proposats.
Per a noves contractacions de la modalitat de decessos U00 per a majors de 65 anys entre el 15 de desembre de 2021 i el 30 d'abril de 2022 (dates d'emissió, data d'efecte fins al 30 de juny de 2022). 
Obsequis subjectes a la disponibilitat d'estoc. En cas d'esgotar-se es substituiran per models similars.

Servei de sepeli d’alta qualitat
amb una atenció personalitzada.

Àmplies cobertures, amb totes
les gestions i serveis vinculats
amb la defunció.

Assistència en viatge a l ’estranger.

Serveis odontològics.

Elaboració i modificació
del testament sense cost afegit.
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