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Protegeix el que més vols.
Si assegures el teu cotxe, la teva llar i la teva salut, assegura LA
TEVA VIDA.
El succés imprevist, en ocasions, pot canviar el futur de la teva
família, per això és important una assegurança de vida que
protegeixi el que més vols, la teva família t'ho agrairà.
Gescobert amplia la campanya de l'any anterior fins a juny del
2013.
ET MILLOREM L'OFERTA ACTUAL
Si tens l'assegurança de vida vinculada a la hipoteca, t'apliquem
un 20% de descompte.
Si tens l'assegurança de vida amb la teva entitat bancària,
t'apliquem un 10% de descompte.
Si encara no tens assegurança de vida, presenta'ns la millor
oferta del mercat i et descomptem un 5% del projecte.
Nosaltres

t'ho

tramitem

tot,

pots

sol·licitar-ho

informació@gescobert.es o bé al 902 500 555 / 93 230 04 00.

a:

APROFITA’T DE LA
MILLOR CAMPANYA EN
ASSEGURANCES DE
VIDA

Famílies amb fills: Assegurança de salut familiar que inclou totes
les cobertures necessàries per al nucli familiar; cirurgia i
hospitalització, medicina general, pediatria, planificació familiar,
reproducció assistida, preparació al part i resta de proves i
especialitats.
Pòlisses de salut amb Cobertura de desocupació, garantint el
pagament de la prima per a tots els integrants de la pòlissa, quan el
prenedor de l’ assegurança es trobi en una situació de desocupació
o incapacitat temporal (límit de 6 mesos segons companyia).
Jubilats: per als majors de 65 anys, les companyies ofereixen
assistència sènior. Quan l'assegurat porta anys amb la companyia
no sol haver-hi problema amb l'edat avançada, més complicat és
quan es contracta una assegurança de salut per primera vegada a
aquestes edats. No totes les companyies d'assegurances asseguren
a majors de 60 anys, a Gescobert tenim productes especialitzats per
a la tercera edat.
Clients no assegurables per patologies: Disposem d'un producte
que permet accedir al quadre mèdic privat sense haver de passar
qüestionari mèdic de salut, només per a cobertura d'especialistes i
proves diagnòstiques.
Nens sols: pòlisses per a nens que els seus pares desitgen
assegurar només al menor d'edat, l'únic requisit és que el prenedor
del segur sigui major de 18 anys, no sent imprescindible que aquest
últim estigui assegurat.
Col·lectius d'empreses: Busquem l'oferta que millor s'adapti a cada
empresa o col·lectiu, oferint-los mínim 3 diferents ofertes
d’assegurances de salut.

ASSEGURANCES A
MIDA

Amb la nostra ajuda milers de famílies, centenars d'empreses i col·lectius, han trobat la cobertura més
adequada a les seves necessitats.
Et realitzem gratuïtament l'estudi, comparativa o projecte que necessitis.
Aprofitem per informar-los que som un grup de corredories especialitzades en tot tipus d'assegurances
amb àmplia experiència en assegurances per a empreses en general.
ASSEGURANCES PERSONALS

ASSEGURANCES GENERALS

 Salut

 Cotxes / Motos

 Vida

 Comerç

 Decessos

 Llar

 Baixa Laboral

 Oficines i Despatxos

 Accidents

 Vehicles

 Assistència en Viatge

 Responsabilitat civil
 etc

