Si teniu una assegurança de la llar o esteu pensant en contractar-ne una,
és important que tingueu en compte aquests consells:
1. Valoració correcta del contingut i del continent:
Cal valorar correctament tant el contingut (mobiliari, joies i objectes de valor) com
el continent (la construcció, instal·lacions fixes...) per evitar incórrer en una
infraassegurança i que en cas de sinistre la companyia no indemnitzi el 100% dels
danys. També és important relacionar a la pòlissa aquelles joies i objectes de valor
que tinguin un valor unitari elevat.
2. Cobertures:
*Danys materials als béns ocasionats per incendi, llamp o explosió, aigua,
fenòmens atmosfèrics, danys elèctrics, vidres....
*Reparació o reposició dels béns en cas de robatori o espoliació.
*Indemnització a un tercer dels danys i/o perjudicis causats per l’assegurat quan
sigui civilment responsable.
*Serveis d’assistència a la llar i protecció jurídica.
*Altres cobertures: protecció de lloguers, assistència en viatge, assistència
informàtica, orientació mèdica telefònica, etc.
3. Responsabilitat civil en l’assegurança de la llar:
Aquesta garantia cobreix els danys causats a terceres persones o als seus béns per
causes relacionades amb l’ús de l’habitatge o derivades de la vida familiar, sempre
que l’assegurat o la seva família en siguin civilment responsables.
4. Prima:
El cost de l’assegurança de la llar es calcula en funció dels capitals assegurats de
continent i de contingut, però també en funció de les característiques de
l’habitatge (any de construcció, rehabilitació, codi postal, l’ús principal o secundària,
pis o casa unifamiliar, ubicada en despoblat o no, mesures de protecció, el règim
de tinença com a propietari, arrendador o llogater), etc.
5. Triar la millor assegurança per la teva llar:
Hi ha una àmplia oferta tant pel que fa a les companyies com a les cobertures que
ofereixen. Per identificar la que millor s’adapti a les vostres necessitats, podeu
acudir a la nostra Corredoria, i us assessorarem en la contractació de l’assegurança
que millor respongui a la vostra realitat.

