
MÉS QUE UNA ASSEGURANÇA DE LA LLAR
· Cobertura de danys habituals, com trencament de vidres, fuites en canonades, incendi, robatori, etc.

· Reposició dels béns amb valor de nou a l’habitatge habitual.

· Cobertura de danys produïts a tercers.

· Substitució del pany principal en cas de sostracció de les claus.

· Ampli servei de protecció jurídica.

· Assistència a la llar les 24 hores del dia, tots els dies de l’any.

A més, t’oferim diferents modalitats d’assegurança, SegurCaixa LLAR i SegurCaixa LLAR COMPLET, 
amb cobertures que et proporcionen el servei i la rapidesa que necessites.

CONTRACTA-LA ARA I EMPORTA’T FINS A

EN UNA TARGETA
O XEC REGAL*

MÉS QUE LA TEVA CASA LA TEVA LLAR
Volem protegir-te en qualsevol lloc, especialment en el més especial per a tu i els teus, casa teva. Per això, si 
vols assegurar el teu habitatge habitual o el secundari, o tant si ets propietari com llogater d’un 
habitatge de lloguer, amb SegurCaixa LLAR et beneficiaràs d’una cobertura integral per al teu habitatge i 
els teus béns personals:

SEGURCAIXA LLAR

* Promoció vàlida per a noves contractacions de les assegurances incloses en la promoció, que s’efectuïn entre l’1-3-2019 i el 31-10-2019. Possibilitat d’obtenir l’abonament d’un import en una Targeta Regal de MediaMarkt® o un xec 
regal d’Amazon® (d’ús exclusiu en cadascuna d’aquestes companyies). L’abonament de l’import dependrà de la prima de l’assegurança contractada i de si prèviament a la seva contractació el client era assegurat d’una assegurança de 
Salut o Dental d’Adeslas. Per a participar en la promoció, el prenedor, una vegada contractada una assegurança en promoció, s’hi ha d’adherir a www.mesproteccio.cat, acceptant-ne les condicions. La sol·licitud de la targeta o del xec 
regal només es podrà fer fins al 28-2-2020. L’asseguradora podrà ampliar el catàleg d’opcions disponibles durant la promoció. L’asseguradora no serà responsable del funcionament de la targeta o el xec regal un cop s’hagin lliurat. 
Consultin’ les condicions a www.mesproteccio.cat. Aquest fullet és informatiu. El contingut complet de les condicions generals i particulars es troba a la disposició dels  interessats a totes les oficines de l'asseguradora. Informació subjecta 
a les condicions de subscripció i contractació. Modalitats de contractació i de pagament, subjectes a les condicions de contractació.
Assegurança de llar de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb domicili social al Paseo de la Castellana, 259C (Torre de Cristal), 28046 Madrid, amb NIF A28011864 i inscrita en el 
RM de Madrid, tom 36733, foli 213, full M-658265.

Informa’t de tots els avantatges del 

https://agenteexclusivo.es

https://agenteexclusivo.es
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