PIMECSalut
Salut
L’assegurança que té cura de la salut dels
socis de PIMEC
A PIMEC Mediació d’Assegurances volem cuidar de la teva
salut i la dels teus i t’ajudem a escollir la millor assegurança
de salut:
•

Cerquem l’opció que s’adapta a tu entre les millors companyies
del mercat: AXA, Agrupació, DKV, Asefa, Fiatc.

•

Analitzem les cobertures que necessites.

•

T’oferim el millor preu.

Per ampliar la informació, emplena la butlleta adjunta i fesnos-la arribar per correu electrònic. Un dels assessors
personals de PIMEC Mediació d’Assegurances es posarà en
contacte amb tu per informar- te 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.
B
Domicili Social: Viladomat, 174, Barcelo
ona. Inscripció DGSFP, clau J-2.495. Pòlissa de RC i capacitat financera d’a
acord amb la Llei 26/2006,
de 17 de juliol.

Assegurança de salut
DADES DE L’EMPRESA
Nom de l’empresa/Raó social___________________________
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 salut
sense cap compromís per part meva.
Signatura i segell
,

de

de 201_

Remet aquesta
a
sol·licitud per correu electrònic
c:
acordsidescomptes@pimec.org (Ref. Ass. de Salut)

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de caràcter pers
sonal, 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 assess
ssessorament en la tramitació de sinistres, si s'escau. Les meves dades
dad
seran, així mateix,
tractades amb la finalitat de remettre'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 express
essament perquè PYME MEDIACIÓN pugui tractar les meves dades de salutt en aquells casos en què
per a la prestació del servei contractat sigui necessari.
En el cas que hagi proporcionat dade
es de tercers, amb caràcter previ a la seva inclusió, hauré d’haver-lo
os informat dels extrems
continguts en aquesta clàusula.
Podré exercir els drets d'accés, rectificac
ció, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita (adjuntant fotoc
còpia 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 CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L., NIF B–63.832570.
B
Domicili Social: Viladomat, 174, Barcelo
ona. Inscripció DGSFP, clau J-2.495. Pòlissa de RC i capacitat financera d’a
acord amb la Llei 26/2006,
de 17 de juliol.

