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Amb una aportació mensual inferior a 12 euros, el client s’assegura un
capital de 60.000 euros en cas de defunció o incapacitat causada per
accident

Nou SegurCaixa Protecció
 Una completa assegurança d’accidents amb la qual el client es
cobreix davant accidents que suposin la defunció o la invalidesa
absoluta i permanent i que, com a novetat, incorpora també la
cobertura de la invalidesa parcial.
 L’assegurança és especialment adequada per a persones amb
responsabilitats familiars que duguin a terme desplaçaments
freqüents o que tinguin una activitat laboral que suposi risc físic.
 El producte es pot contractar a les més de 5.500 oficines que “la
Caixa” té distribuïdes per tot el país i no requereix cap
reconeixement mèdic.

SegurCaixa, companyia d’assegurances de no-vida del Grup
CAIFOR –Grup Assegurador de “la Caixa”, integrat a Criteria
CaixaCorp–, ha renovat la seva gamma d’assegurances
personals d’accidents, amb el llançament del nou SegurCaixa
Protecció, amb el qual ofereix als seus clients la màxima
protecció amb àmplies i renovades garanties.
El nou SegurCaixa Protecció és una assegurança que garanteix el pagament
d’un capital en cas de mort o invalidesa absoluta i permanent, produïda com a
conseqüència d’un accident esdevingut tant en l’àmbit de la vida privada com en
l’àmbit professional de l’assegurat. Com a novetat, el nou producte incorpora la
cobertura de la invalidesa parcial, com pot ser, per exemple, la pèrdua o
inutilització absoluta d’algun membre.
Aquesta ampliació del ventall de garanties de la tradicional assegurança
d’accidents de SegurCaixa suposa una tranquil·litat més gran per al client, ja que
es garanteix la protecció davant accidents que podrien posar en risc els seus
ingressos en cas de no poder complir amb el desenvolupament habitual de la
seva activitat laboral.
Independentment de l’edat i del gènere, amb el nou SegurCaixa Protecció, el
client s’assegurarà un capital de 60.000 euros en cas de defunció per accident,
que es duplica si es tracta d’un accident de circulació, i tot això per un preu
mensual inferior als 12 euros. Si l’accident derivés en invalidesa parcial de
l’assegurat, el cobrament correspondrà a un percentatge del capital assegurat
segons està establert en el barem de la pòlissa. Addicionalment, el producte
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permet l’elecció de fins a cinc opcions diferents pel que fa al capital assegurat,
l’import mínim del qual serà de 30.000 € i el màxim de 240.000 €.
Es tracta d’un producte dissenyat per garantir una contractació àgil i còmoda per
al client, que no requereix la realització de cap reconeixement mèdic i que es pot
contractar a través de les més de 5.500 oficines que “la Caixa” té distribuïdes
arreu d’Espanya.
SegurCaixa és la companyia filial del Grup CaiFor que opera en l’àmbit dels
rams asseguradors de no-vida, amb una incidència especial en els de llar,
accidents i, des de l’abril del 2007, automòbils, ram en què disposa d’una base
de clients superior als 66.000 vehicles assegurats. D’altra banda, CaiFor va
obtenir, durant el primer semestre del 2008, un resultat net consolidat de 89
milions d’euros, amb un creixement del 17% respecte al primer semestre del
2007, i té una base de clients que supera els 3,1 milions de clients individuals i
les 32.000 empreses i col·lectius.
Barcelona, 10 d’octubre de 2008
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