PIMEC Estalvi i Previsió

Realitzar una bona planificació financera del nostre futur és
indispensable. A PIMEC Mediació d’Assegurances t’assessorem perquè
puguis triar el producte d'estalvi o jubilació que s'ajusti millor a les
teves necessitats.
•

Treballem amb les companyies asseguradores més solvents i
prestigioses del mercat.

•

Sense risc: si ho desitges, disposem de productes amb capital
garantit al 100%.

•

Amb beneficis fiscals en determinats productes de jubilació.

Consulta els nostres professionals experts en matèria de previsió
Per ampliar la informació, emplena la sol·licitud adjunta i envia’ns-la.
Un dels assessors personals de PIMEC Mediació d’Assegurances es
posarà en contacte amb tu sense cap compromís.
PIMEC Mediació d’Assegurances
Correu electrònic: acordsidescomptes@pimec.org
Telèfon: 93 496 45 00

PIMEC MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES és un servei operat per PYME MEDIACIÓN CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L. NIF B–63.832570.
Domicili social: Viladomat, 174, Barcelona. Inscripció DGS, clau J-2.495. Pòlissa d’RC i capacitat financera d’acord amb la Llei 26/2006, de 17
de juliol.

PIMEC Mediació d’Assegurances
DADES DE L’EMPRESA
Nom de l’empresa / Raó social __________________________
CIF / NIF ___________________________________________
Adreça ____________________________________________
Població ___________________________ Codi postal ______
Telèfon ____________________________ Fax ____________
Persona de contacte __________________________________
Càrrec ____________________________________________
Correu electrònic ____________________________________
Desitjo que un assessor personal es posi en contacte amb mi per
ampliar la informació sobre els productes d’estalvi i previsió de la
jubilació, sense cap compromís per part meva.

Signatura i segell

_____________________ , ______ de _______________ de 201_
Pots remetre aquesta sol·licitud per correu electrònic a:
acordsidescomptes@pimec.org (Ref. Estalvi i Previsió).
PYME MEDIACIÓN CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L. és una entitat creada per la Confederació Empresarial PIMEC, Micro,
Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, per donar servei als seus afiliats i clients en matèria asseguradora. De
conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que
les vostres dades personals s’incorporaran en un fitxer de PYME MEDIACIÓN Correduría de Seguros, S.L., amb la finalitat
de gestionar la vostra sol·licitud i, si escau, gestionar la relació d’assegurament.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos a PYME MEDIACIÓN Correduría de
Seguros, S.L. c/ Viladomat 174 - 08015 Barcelona o adreçant un correu electrònic (mediacioassegurances@pimec.org),
indicant el vostre nom, adreça i petició - Ref.: “tractament de dades".
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