En qualsevol instant,
des de qualsevol lloc

Contacta amb nosaltres
—
932 220 212
www.catalanaoccidente.com

Fes les gestions on-line per mitjà
de l'ordinador, mòbil o tablet de manera
completament segura.
A l'àrea e-client, pots consultar tot el que
està relacionat amb els productes que
tens contractats, a l'instant
i on ho necessitis.

Fes les
gestiones on-line.
Accedeix-hi des de qualsevol
dispositiu.

Al nostre lloc web o a la nostra
app et podràs registrar
a l'àrea e-client seguint aquests
senzills passos:

Identifica't i rebràs un codi
de seguretat per SMS
Una vegada hagis introduït les dades
personals, rebràs un codi de seguretat al
telèfon mòbil.

Aclareix els dubtes per mitjà
del nostre xat.
Gestiona les transaccions
amb total seguretat.
Fes videoconsultes mèdiques.

Signa el contracte
electrònicament
Per completar l'alta a l'àrea e-client,
hauràs de signar un contracte de serveis
on-line amb el codi de seguretat que hagis
rebut per SMS.

Què pots fer a l'àrea e-client?
Tot i que són moltes les gestions que pots dur a terme
a l'àrea e-client, tot seguit en destaquem algunes:
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Gestionar els estalvis.
Fer aportacions als plans de previsió.
Calcular la pensió.
Simular l'estalvi fiscal per les aportacions als plans
de previsió.
Tarifar l'assegurança de salut.
Tramitar els actes mèdics.
Consultar les pòlisses i els rebuts.
Modificar les dades personals i bancàries.
Declarar sinistres d'automòbils.
Seguir els sinistres.
Localitzar el taller AutoPresto més pròxim.
Consultar o baixar la informació fiscal.
Contactar amb nosaltres per xat.

Estableix la contrasenya
Havent signat el contracte de serveis,
hauràs d'establir una contrasenya i desar-la.
Recorda que a partir d'aquest moment el
teu usuari sempre serà el teu NIF (sense
espais ni guions) i la contrasenya que
hagis establert.

Ara sí. Ja pots entrar
i fer les gestions on-line.
Baixa't la nostra app!

