PIMEC Dependència
La solució a la situació de dependència total per a tu o els teus
familiars
L’assegurança de dependència et protegeix davant la pèrdua d’autonomia
personal per realitzar les activitats bàsiques diàries, ja sigui per envelliment,
malaltia o accident.
La falta d'autonomia fa necessària l’atenció i l’ajuda de terceres persones de
manera continuada, fet que implica, en molts casos, una despesa important
- bé per la contractació d'una persona que se'n faci càrrec o pel cost d’una
residència –. Malauradament, els ajuts públics per fer front a aquesta
situació són molt inferiors als costos que aquesta comporta.

Exemple*
Exemple*:
Per 41,68 €/mes, assegura’t una renda
renda vitalícia de 1.000 € /mes

A PIMEC Mediació d’Assegurances t’assessorem per trobar una cobertura
de dependència total a mida perquè et sentis protegit en cas d’una situació
de dependència total reconeguda:
•

Renda mensual vitalícia per poder fer front a les despeses que
comporta una situació de dependència total: residències o personal
d’assistència.

•

Primes anivellades;
anivellades no s’incrementen amb l’edat.

•

Primes deduïbles
deduïbles fiscalment.
fiscalment.

•

Serveis d’assessorament mèdic i d’orientació social.

•

Possibilitat d’assegurar rendes de 500 € a 2.500 € mensuals (en
trams de 500 €).

Per ampliar la informació, emplena la sol·licitud adjunta i fes-la arribar per
email i 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
* Prima mensual calculada per a una persona de 50 anys i assegurant una situació de dependència total.
Tarifa vigent a març 2017. Subjecte a valoració del candidat sobre la base a la declaració de salut.

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

PIMEC Mediació d’Assegurances

PIMEC Dependència
DADES DE L’EMPRESA
L’EMPRESA
Nom de l’empresa/Raó social ___________________________
CIF/NIF ____________________________________________
____________________________________________
Adreça ____________________________________________
____________________________________________
Població ___________________________ Codi postal ______
Telèfon ____________________________ Fax ____________
Persona de contacte __________________________________
__________________________________
Horari de contacte ___________________________________
___________________________________
Càrrec ____________________________________________
____________________________________________
Correu electrònic ____________________________________
____________________________________
Desitjo que un assessor personal es posi en contacte amb mi per ampliar la informació sobre les
assegurances de dependència, sense cap compromís per part meva. De conformitat amb el que disposa
la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de caràcter personal, les meves dades personals seran
incloses en un fitxer responsabilitat de PYME MEDIACIÓN CORREDURIA DE SEGUROS SL, amb la finalitat
de gestionar la relació d'assegurament i prestar assessorament en la tramitació de sinistres, si s'escau.
Les meves dades seran, així mateix, tractades amb la finalitat de remetre'm informació comercial, per
mitjans escrits i electrònics, sobre altres productes d'assegurança intermediats per la Corredoria.

Signatura i segell
_____________________ , ______ de _______________ de 201_
Remet aquesta sol·licitud per correu electrònic:
acordsidescomptes@pimec.org
idescomptes@pimec.org (Ref: Assegurança de Dependència)
acords
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de caràcter personal, les meves dades personals seran
incloses en un fitxer responsabilitat de PYME MEDIACIÓN CORREDURIA DE SEGUROS SL, amb la finalitat de gestionar la relació
d'assegurament i prestar assessorament en la tramitació de sinistres, si s'escau. Les meves dades seran, així mateix, tractades amb la
finalitat de remetre'm informació comercial, per mitjans escrits i electrònics, sobre altres productes d'assegurança intermediats per la
Corredoria.
En cas que no desitgi que les seves dades siguin utilitzades amb finalitat comercial, marqui la casella
Així mateix, dono consentiment expressament perquè PYME MEDIACIÓN pugui tractar les meves dades de salut en aquells casos en què per
a la prestació del servei contractat sigui necessari.
En el cas que hagi proporcionat dades de tercers, amb caràcter previ a la seva inclusió, hauré d’haver-los informat dels extrems continguts
en aquesta clàusula.
Podré exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita (adjuntant fotocòpia del DNI) adreçada a
PYME MEDIACIÓN CORREDURIA DE SEGUROS SL, Viladomat 174 08015 Barcelona o bé dirigint un correu electrònic a pimec@pimec.org
Ref.: “tractament de dades”.

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

