Què és?
L’Assegurança multirisc de comunitats s’adapta a tot tipus d’edificis (habitatges, adossats,
unifamiliars, oficines i garatges) i posa a la teva
disposició un servei d’atenció telefònica les 24
hores al dia mitjançant el qual podràs aclarir
totes les qüestions que et preocupin.

Solucions
immediates
—
Assegurança
multirisc
comunitats

A més, disposaràs d’un servei tècnic de reparacions que
et permetrà solucionar qualsevol incident el més aviat
possible.

Com la puc contractar?
Podràs començar a gaudir de tots els avantatges que
t’ofereix l’Assegurança multirisc de comunitats en
contractar-la mitjançant el teu mediador o a qualsevol
oficina d’Assegurances Catalana Occident.

Servei d'atenció al client
—
902 344 000
www.catalanaoccident.cat
Aquest fullet té una funció orientativa, per la qual cosa
no es pot considerar en cap cas com a definidor de les
garanties contractades ni dels seus límits.

Quines són les cobertures
principals?

A més, posem a la teva disposició
els serveis següents:

Danys
• Incendis, explosions i fums
• Avaries elèctriques
• Actes de vandalisme o malintencionats
• Pluja, vent, pedra o neu
• Ruïna total
• Aigua (ruptura de canonades, goteres i oblit del
tancament d’aixetes)
• Despeses de desembossament de les canonades
comunitàries d’evacuació
• Excés de consum d’aigua

Assistència telefònica durant tot l’any
Disposaràs d’un equip de professionals a la teva disposició per solucionar, les 24 hores del dia, qualsevol qüestió
que et preocupi.

Despeses derivades de sinistres
Localització i reparació de canonades
Extinció, salvament de béns, desenrunament i demolició
Restitució de l’harmonia estètica

•
•
•

Ruptura de cristalls i miralls
Llunes, vidres, miralls, cristalls i elements de metacrilat
que es trobin fixos a les parts d’ús comú de l’edifici

•

Robatori i espoliació
Protecció en cas de robatori i espoliació

•

Responsabilitat civil
Aigua de canonades
Immoble
Patronal
Responsabilitat Junta Rectora
Responsabilitat ambiental

•
•
•
•
•

Assistència a comunitats
Disposaràs d’aquest tipus d’assistència en cas que es
produeixi un sinistre o necessitis un serraller o un
electricista.
Assistència jurídica
Disposaràs d’un equip d’advocats que reclamarà i
defensarà els interessos de la teva comunitat (per
exemple, pel que fa a la reclamació a propietaris morosos). A més, podràs consultar qualsevol qüestió jurídica
per via telefònica.
Servei tècnic en conservació d’edificis
Disposaràs d’assessorament telefònic per a resoldre
dubtes generals i concrets sobre la conservació d’edificis:
Inspecció Técnica d’Edificis (ITE), normatives, terminis,
consultes d’instal·lació d’ascensors, eliminació de
barreres arquitectòniques, etc.
Servei de plagues
Posem al teu abast el Servei de control de plagues, el qual
inclou la desinsectació en cas d’aparició d’una plaga de
paneroles i/o rosegadors, a les zones comunes de la
comunitat assegurada.

