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

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.

Com la puc contractar?
Pots contractar l’Assegurança de protecció jurídica
familiar mitjançant el teu mediador o a qualsevol oficina
d’Assegurances Catalana Occident. A partir d’aquest
moment, podràs començar a gaudir de totes les cobertures.
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Quines són les cobertures?

Modalitat completa

L’Assegurança de protecció jurídica familiar
s’adapta a les teves necessitats i et permet de triar
entre les modalitats bàsica i completa:

En aquest cas, es contemplen les mateixes garanties
que en la modalitat bàsica, incloent-hi l’assistència i
l’assessorament jurídics, i s’afegeixen les ampliacions
següents:

Modalitat bàsica
Assistència i assessorament jurídics
Un advocat t’atendrà en persona o per telèfon sobre
qualsevol consulta judicial o extrajudicial. Et podràs
beneficiar també de la revisió i redacció de documents
i contractes amb contingut jurídic.
Reclamació
• Per danys corporals o materials derivats d’accident
o patits a la teva llar
• Per problemes amb els veïns o en cas d’ocupació il·legal
de l’habitatge
• Per l’incompliment de contractes d’arrendament
de serveis, sobre béns mobles o subministraments
a l’habitatge
• De drets davant d’altres assegurances
Defensa
Penal
Social, per contractes laborals
Laboral, per temes relacionats amb el servei domèstic
Fiscal, per assumptes relacionats amb declaracions
de la renda i sobre el patrimoni

•
•
•
•

Despeses
Derivades de la comprovació de l’origen dels danys

•

Reclamació ampliada
• Per drets sobre l’habitatge (com a inquilí o
propietari, o per ocupació il·legal de la teva propietat)
• Per drets laborals davant de l’Administració
• Per tasques de manteniment en el bé immoble
• Per incompliment del contracte de compravenda
de l’immoble
• Per possible mobbing immobiliari
• Per un suposat assetjament i agressió sexual
Defensa ampliada
Davant de l’Administració pública per infraccions
administratives
• Suplementària de la responsabilitat civil
• Per un suposat assetjament laboral de l’empresari

•

Despeses ampliades
De peritatge
De prestació en cas de divorci

•
•

Cobertures opcionals
Defensa i reclamació del contracte de lloguer
Si ets propietari d’habitatges de lloguer, tindràs cobertes
les despeses derivades de la reclamació judicial de les
mensualitats que no t’hagués pagat l’inquilí i del seu
possible desnonament.
Protecció integral de l’arrendador
Si ets propietari de pisos de lloguer, et garantim la
recuperació de les quotes de lloguer impagades, i cobrim
els desperfectes per actes vandàlics causats al teu
habitatge i les despeses derivades de la possible reclamació
per via judicial dels rebuts impagats de l’inquilí i del seu
propi desnonament.

