Què és?
L’Assegurança de protecció jurídica empresarial
està destinada a protegir, assessorar i defensar
les necessitats, els drets i els interessos de
les persones en l’àmbit de la seva activitat
empresarial.

Què ofereix?
A més de les cobertures incloses, comptaràs amb un servei
de consultes i d’assessorament sobre problemes quotidians,
amb la possibilitat d’interposar reclamacions extrajudicials
i amb la defensa i negociació jurídiques davant de tribunals
o institucions, en cas necessari.

A quins àmbits es dirigeix?
•

Professional: per qualsevol tipus de professional, sigui
o no autònom. També per a col·lectius de professionals,
funcionaris i altres tipus de col·lectius privats.

•

Construcció: per defensar i protegir els interessos de les
empreses dedicades a la construcció.

•

Negocis: per protegir l’empresari i el patrimoni del seu
negoci, des de petits comerços fins a grans empreses o
indústries, incloent-hi mercats municipals, hostaleria,
complexos turístics…

•

Patrimonials immobiliàries: per a particulars
o empreses en la gestió del seu patrimoni immobiliari.

•

Ajuntaments: per donar cobertura a tot el personal
funcionarial i tècnico-administratiu.

La tranquil·litat
de tenir-ho tot
sota control
—
Assegurança
de protecció
jurídica
empresarial

Quines són les cobertures
principals?
L’Assegurança de protecció jurídica empresarial
s’adapta a les teves necessitats i et permet de triar
entre les modalitats bàsica i completa:

Modalitat bàsica
Assistència i assessorament jurídics
Assessorament judicial i extrajudicial per telèfon, correu
electrònic o presencial al despatx d’advocats per a tràmits
i/o assistència a citacions judicials.
Reclamació
• Per danys corporals (lesions ocasionades per tercers)
materials tant a béns mobles com immobles propietat
de l’assegurat

•

Per drets relatius al local (inquilí, propietari, ocupació
il·legal, obres, etc.)

•

Per l’incompliment de contractes d’arrendament de
serveis, sobre béns mobles o subministraments al local

•

Per drets davant d’altres assegurances i del Consorci
de Compensació d’Assegurances

•

Per la defensa dels drets laborals davant de l’Administració

Defensa
Penal
Davant de l’Administració pública per infraccions
administratives
• Davant de la Inspecció de Treball i la Seguretat Social
• Suplementària de la responsabilitat civil
• Laboral del dependent econòmicament (autònoms)
• Social, per contractes laborals

•
•

Despeses
Derivades de la comprovació de l’origen dels danys
De peritatge

•
•

Modalitat completa
En aquest cas, es contemplen les mateixes garanties que en
la modalitat bàsica i s’afegeixen les ampliacions següents:
Assistència i assessorament jurídics
Per a qualsevol tràmit, assistència a citacions judicials o
qüestions d’índole judicial o extrajudicial, l’empresa disposa
d’assessorament expert per telèfon, per correu electrònic
o presencial.
Reclamació
• Pels perjudicis ocasionats per danys materials
• Per danys corporals patits per empleats i derivats
de contractes de subministrament
• D’honoraris i/o factures
Defensa
Fiances
Ampliació de la defensa penal
Major cobertura en la defensa suplementària de la
responsabilitat civil
• Per possible mobbing immobiliari
• Per un suposat assetjament laboral
• Per un suposat assetjament i agressió sexual

•
•
•

Cobertures opcionals
Poden complementar les modalitats bàsica i completa:

•
•
•

Defensa i reclamació del contracte de lloguer
Servei d’accés a Iberinform
Subsidi per inhabilitació professional

