
per als col·legiats

ASSEGURANÇA

COTXE



Els col•legiats i col•legiades del COEAC tenim unes condicions molt 
favorables si contractem amb La Mútua dels Enginyers/Serpreco 
l’assegurança del cotxe. 

Trobeu la millor opció en cobertures i en preus per a la vostra assegurança de 
l’automòbil  

Avantatges 
 Companyies de primer nivell amb demostrada solvència.•	
 Servei àgil i de qualitat en la resolució de sinistres.•	
 Totes les cobertures possibles.•	
 Àmplies garanties.•	
 Atenció personalitzada per telèfon o bé presencialment.•	
 Assessorament professional per poder decidir i triar l’assegurança de •	
l’automòbil que més us convingui. 
 Preus especials per als col•legiats.•	

Cobertures
Responsabilitat civil obligatòria.
Responsabilitat civil voluntària (50 milions €).
Assistència jurídica.
Fiances.
Accidents conductor.
Assistència en viatge Km. 0.
Lliure elecció de taller.

CONDICIONS ESPECIALS 
EN L’ASSEGURANÇA DEL COTXE



 Valor a nou durant 2 anys.
 Danys per pedregada (depenent de la modalitat de l’assegurança).
 Assessorament i tramitació de sancions.
 Vehicle de substitució (opcional).

CONEGUEU UN CAS REAL
Nom: Joan Guim Balsells
Núm. Col•legiat: 370

A cal Joan tenen dos vehicles, la pòlissa dels quals s’ha reduït substancialment 
quan el Joan ha contractat la pòlissa de La Mútua dels Enginyers/Serpreco.

Gràcies a les condicions pactades per el COEAC en Joan

s’estalvia 174,84 € / Any.

per als col·legiats

Vehicle Assegurança anterior Assegurança actual 
amb La Mútua dels  
Enginyers/Serpreco

Jeep Cherokee 394,73 € 281,83 €

Mercedes 350 TD 748,35 € 686,41 €

Total 1.143,08 € 968,24 €



Nom: Joan Guim Balsells
Núm. Col•legiat: 370

Gràcies a les condicions pactades 
per el COEAC en Joan  

s’estalvia 174,74 € / Any

Conegueu 
un cas 
real

Tu com a col·legiat/ada del 
COEAC també et pots 
beneficiar d’aquest estalvi!

Quan hagis de renovar l’assegu-
rança del teu cotxe contacta amb 
La Mútua dels Enginyers/Serpre-
co i identifica’t amb el número de 
col•legiat del COEAC. 





Com podeu disposar d’aquests serveis?
Presencialment a la seu de Barcelona del COEAC. Podeu trucar a la secretaria 
tècnica per sol•licitar una cita amb l’equip de professionals.

   Per telèfon o correu electrònic, contacteu amb: 
   
   La Mútua dels Enginyers / Serpreco
   Via Laietana, 39, 2n 
   08003 Barcelona
   Tel.: 932 954 300

  Identifiqueu-vos sempre com a enginyers agrònoms

Suport i assessorament professional per a la contractació i 
gestió de les assegurances
El Col•legi ha posat en marxa un nou servei d’assessorament en tot tipus d’assegurances, 
tant personals com professionals, amb un tracte directe i personalitzat. 

Per a qualsevol dubte o qüestió relacionada amb les vostres assegurances els 
assessors professionals del COEAC us atendran personalment, analitzaran les 
vostres necessitats particulars i trobaran l’assegurança que més bé s’adapta a 
les vostres condicions, amb les millors prestacions, serveis i amb el millor preu.

Demaneu una cita prèvia amb els especialistes en assegurances del COEAC i 
beneficieu-vos de la millor cobertura al millor preu, per a tot tipus d’assegu-
rances que necessiteu.

Serveis d’assessorament i contractació d’assegurances oferts per Serpreco 
corredoria d’assegurances inscrita en la DGSFP amb el núm. J00609.

  

Tel.: 647 849 722
colectivos@mutua-ingenieros.com
calconchel@mutua-enginyers.com
jbalufo@mutua-enginyers.com

CONDICIONS ESPECIALS 
EN L’ASSEGURANÇA DEL COTXE



per als col·legiats

394,73 €

abans

281,83 €

ara!




