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La 1a companyia
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Més de 55 anys
al vostre servei amb 
la vostra confi ança

Av. Meritxell, 88, 1r esquerra - AD500 Andorra la Vella  - Tel.: 804 490 - Fax: 865 100 - s&c@xsa.ad - s&c@andorra.ad

ELS VOSTRES ASSESSORS EN ASSEGURANCES
Professionalitat, experiència, proximitat, solvència i servei

· Automòbils
· Multirisc a la carta (llar, comunitats, 
comerç, hotels, etc.)

· Incendi-Robatori
· Responsabilitat civil general
· Exposicions

· Tot risc de la construcció
· Garantia desenal
· Maquinària
· Assegurança accident personal
· Vida
· Transport

Agents exclusius  COMPANYIA ANDORRANA D’ASSEGURANCES SA
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Les assegurances 
que no volem 
haver de fer servir
Sovint la qüestió de les assegurances 
esdevé un maldecap per als profans del 
sector. Ens costa entendre com funciona 
i què hem de tenir en compte a l’hora de 
contractar una assegurança, què ha de 
constar a la pòlissa i com.

A vegades podem tenir la sensació 
que les assegurances es paguen per a no 
res. I fi ns i tot tenim l’esperança que així 
sigui, perquè no les hàgim de fer servir. 
Però el cert és que les contractem perquè, 
o bé hi estem obligats, com passa amb 
la del vehicle, la de la llar o l’escolar; o 
perquè volem estar tranquils i coberts en 
determinats casos, com pot ser amb l’as-
segurança del complement de la CASS. 

I sempre les contractem amb l’espe-
rança de no haver-les de fer servir, per-
què si n’hem de fer ús vol dir que hem 
tingut algun problema, de major o me-
nor gravetat. Això sí, si tenim la mala 
sort d’haver-ne de fer ús, el millor serà 

poder disposar-ne que haver de fer front 
al que suposa per nosaltres mateixos, 
malgrat la paperassa i tràmits que no 
ens estalviarem.

Potser hi ha una excepció, hi ha una 
assegurança que tard o d’hora tots vol-
drem fer servir, perquè no arribar a fer-
ho seria sinònim d’una molt mala notí-
cia. Ens referim a la pensió de jubilació. 
Al llarg de la vida laboral anem pagant 
aquesta assegurança, la cotització a la 
CASS que, a part de cobrir-nos en cas de 
necessitats mèdiques o d’incapacitats 
temporals, també ens cobrirà davant 
la manca de fonts d’ingressos quan ja 
no puguem continuar treballant i ens 
jubilem. En aquest cas tampoc acabem 
d’entendre com funciona, però com a 
mínim hi podem dir la nostra. Serà el 
pròxim 22 de juny escollint els nostres 
representants al Consell d’Administra-
ció de la CASS.

4 LA PIRÀMIDE DE MASLOW I LA NECESSITAT 
D’ASSEGURAR-HO TOT

6 DE LES PRIMERES MÚTUES A LES ASSEGURANCES 
MODERNES  

8 DIFERENTS FORMES D’ASSEGURANÇA I 
D’ASSEGURADORA

12 UN ANY PER A L’ENTRADA EN VIGOR DE LA LLEI DE 
SEGURETAT PRIVADA  

14 ALARMES I DOMÒTICA, SEGURETAT PER A LA LLAR  

16 COBERTURES QUE CAL TENIR SÍ O SÍ: LLAR, VEHICLE I 
ESCOLAR  

18 COM ESCOLLIR LA MILLOR ASSEGURANÇA PER A 
NOSALTRES?

20 22 DE JUNY: ELECCIONS AL CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓ DE LA CASS 

22 LA LLEI DE CIBERSEGURETAT AFECTARÀ NOMÉS UNA 
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Companyia andorrana 
Exclusivament assegurances vida-estalvi
Un equip amb llarga experiència en la gestió d’estalvis   
Tracte personalitzat
Més d’una dècada donant servei 
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Abraham Maslow va ser un psicòleg 
estatunidenc conegut per ser un dels 
fundadors i principals exponents de la 
psicologia humanista,  un corrent psi-
cològic que postula l’existència d’una 
tendència humana bàsica cap a la sa-
lut mental que es manifestaria com 
una sèrie de procediments de recerca 
de l’autoactualització i l’autorealitza-
ció. 

Maslow és sobretot conegut pel des-
envolupament teòric de la piràmide de 
necessitats o piràmide de Maslow. Ho 
fa en la seva obra Una teoría sobre la 
motivación humana, del 1943. Aquesta 
piràmide és un model que planteja una 
jerarquia de les necessitats humanes, 
en la qual, a mesura que es van satis-
fent necessitats bàsiques (la part baixa 
de la piràmide), els éssers humans van 

desenvolupant noves necessitats i de-
sitjos més elevats (a la part superior de 
la piràmide). 

Així doncs, partint de la premissa 
que les necessitats més bàsiques són 
aquelles fisiològiques: respirar, men-
jar, beure i dormir, quan aquestes se 

satisfan se’n generen de noves. Primer 
anirien les qüestions de la salut i la 
seguretat: assegurar-nos la integritat 
del cos i el seu bon funcionament, dis-
posar de recursos com ara l’habitatge, 
el vehicle i els diners. Després van les 
necessitats socials, d’amistat, la pare-
lla i la família, i d’acceptació social. En 
un quart esglaó trobem les necessitats 
d’estima i reconeixement, és a dir, el 
respecte cap a un mateix i envers els 
altres; i finalment, al capdamunt de la 
pàmide, hi ha l’autorealització.

Aquesta teoria està darrere del ne-
goci de les assegurances i la seguretat, 
i es fa present en diferents àmbits de la 
vida. Explica la necessitat dels humans 
de procurar-s’ho tot, o el màxim de co-
ses que es pugui. Així, tenim les asse-
gurances de salut, que garanteixen els 
tractaments que pertoquin buscant 
mantenir o recuperar una bona salut 
(al segon esglaó de la piràmide), i les 
diferents assegurances que cobreixen 
la llar, el vehicle, etcètera, que ens as-
seguren la disponibilitat de recursos, i 
fins i tot es podria dir que les assegu-

rances de vida permeten garantir, fins 
a cert punt, les relacions amb la pare-
lla i els familiars i els seus recursos, ja 
que encara que un falti, es podrà man-
tenir, en certa manera, l’statu quo.

Amb aquesta teoria de Maslow tam-
bé s’explica l’aparició d’assegurances 
més particulars i excèntriques, entre 
les quals aquelles que destinades a as-
segurar les cames de jugadors de fut-
bol, els dits de pilots d’automobilisme 
o la veus i el cul de cantants i ballarins, 
ja que no deixen de ser la principal 
font que tenen aquests per generar-se 
recursos

La teoria de la piràmide de Maslow, desenvolupada pel 
psicòleg Abraham Maslow el 1943, explica com els humans 
tendim a generar-nos noves necessitats a mesura que anem 
satisfent les que es troben a l’esglaó de sota.

PsicologiA dArrere les AssegurAnces

la piràmide de Maslow i la 
necessitat d’assegurar-ho tot

La piràmide de 
Maslow explica 
la necessitat 

de tenir 
assegurades el 
màxim de coses 

que es pugui

Primer s’han 
de satisfer les 

necessitats 
bàsiques: 

menjar i dormir, 
i després les 

superiors

AUTOREALITZACIÓ

RECOnEIxEMEnT

PERTInEnÇA

SEGURETAT

BIOLOGIA
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Més de

Prevenir és assegurar-te
Informa’t al 890 300 o info@e-financera.com

Seguretat per a la 
teva empresa

No pots evitar els imprevistos.

Però, sí les seves conseqüències.

Tranquil·litat per a 
la teva família

ASISTENCIA
CARRETERA
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LA PreHistÒriA De L’AssegurAnÇA (Fins al segle iV)
Són diversos els documents que acrediten organitzacions 
d’auxili mutu i preveuen indemnitzacions per accidents des 
dels orígens de l’ésser humà fins al segle IV. Un exemple 
és el Codi d’Hammurabi de Babilònia, que data d’entre 
els anys 1955 i 1912 abans de Crist. Les primeres mútues es 
constituïen entre propietaris de caravanes, mercaderies o 
vaixells per pagar entre tots la restitució d’un animal mort 
o l’enfonsament d’un vaixell o la mercaderia robada per 
bandits. També hi havia mútues per salut. A Roma hi havia 
les estipulacions cum moriar, assegurances de vida en 
què es pagava als hereus en morir el titular.

HistÒriA

De les primeres mútues a les 
assegurances modernes 

Les AssegurAnces De L’eDAt MitJAnA (Fins al segle XV)
Amb el creixement del comerç entre Europa i l’Orient 
durant l’edat mitjana es van fer cada vegada més 
freqüents els sistemes d’assegurança dels vaixells i la 
mercaderia que transportaven. Apareixen també el que 
podrien ser les primeres reassegurances. D’altra banda, 
els gremis professionals van funcionar durant molt temps 
com a assegurances, ja que els seus membres pagaven 
una quota per formar-ne part i a canvi de certs drets, 
com ara el pagament de les despeses fúnebres o de 
metges als seus associats.

eL nAiXeMent De Les PriMeres AssegurADOres 
(Fins al segle XViii)
Les assegurances van evolucionant i apareixen les 
primeres empreses asseguradores i sistemes de seguretat 
social. És el cas de la coneguda Lloyd’s de Londres o de 
Zúrich Seguros. Lloyd’s era una cafeteria propera al port de 
Londres on es reunien asseguradors, mercaders i capitans 
de vaixell i on s’arribaven a acords per assegurar els 
viatges. A la vegada, els camperols dels Alps van constituir 
mútues per ajudar-se entre si en cas de necessitat, i en 
baixar a les grans ciutats van constituir algunes de les 
empreses d’assegurances més importants del món.

Les AssegurAnces MODernes (Fins als nostres dies) 
Des del segle XVIII fins avui en dia les assegurances i 
les companyies asseguradores han anat evolucionant. 
Ja tenen bases altament tècniques i científiques, 
amb càlculs de probabilitats, taules de mortalitat i 
càlculs actuarials. Avui en dia hi ha diferents tipus 
d’assegurances i s’asseguren coses impensables 
uns anys enrere. També s’ha generat la necessitat 
d’establir organismes fiscalitzadors de les companyies 
asseguradores, que formen una gran indústria, part 
important de l’economia de tots els països.
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El futur i la salut de la seva família 
és la seva prioritat. I la nostra. 

Si és important per a vostè, també ho és per a nosaltres perquè volem 
acompanyar-lo en el camí i protegir el més important. Li oferim 
l’assegurança de salut més competitiva del mercat perquè 
pugui gaudir del que realment importa.

Andbank Assegurances, l’asseguradora del banc degà del país.

andbank.com



| ESPECIAL  2022  |  AssegurAnces i seguretAt8

Una assegurança és un instrument 
juridicoeconòmic que té per finalitat 
la satisfacció de necessitats futures i 
eventuals, basant-se en els principis 
del mutualisme, segons defineix el 
Gran Diccionari de la Llengua Cata-
lana de l’Enciclopèdia. Però no totes 
les assegurances són iguals.

A grans trets, les assegurances es 
diferencien en dues grans classes, les 
de l’àmbit de vida, i les de no-vida o 
patrimonials. Així, tenim aquelles 
relacionades amb la vida, la mort i 
la salut, i la resta, les que tenen un 
objecte patrimonial. En aquesta se-
gona categoria inclouríem les asse-
gurances de la llar o del vehicle, per 
exemple.

Després hi ha altres diferències, 
com entre les assegurances amb fran-
quícia i sense. Es tracta d’una fórmu-
la que tenen les companyies per re-

duir les indemnitzacions que han de 
pagar, en cas de sinistre o qualsevol 
fet que activi l’assegurança. Normal-
ment, els prenedors també se’n bene-
ficien, perquè les primes acostumen 
a ser més econòmiques en aquelles 
assegurances amb franquícia que les 
que no en tenen. Les franquícies són 
les quantitats dels danys de les quals 
la companyia asseguradora no es 
farà càrrec i les traslladarà al bene-
ficiari. En conseqüència, si els danys 
no superen la quantia de la franquí-
cia no es pagarà cap indemnització. 
Si els danys superen la franquícia, 
la indemnització dependrà del tipus 
d’aquesta. D’aquesta manera, en cas 
de ser una franquícia absoluta l’asse-
gurador pagarà l’import dels danys 
menys l’import de la franquícia, i en 
cas de franquícia relativa, l’assegu-
rador pagarà la totalitat dels danys 

sempre que aquests siguin superiors 
a l’import de la franquícia. En cas 
contrari no es pagarà indemnització.

Pel que fa a les entitats assegu-
radores, trobem d’una banda les de 
caràcter públic, com pot ser la Caixa 
Andorrana de Seguretat Social, i les 
privades. En aquesta segona catego-
ria s’hi inclouen les companyies as-
seguradores, normalment amb for-
ma de Societat Anònima, i per tant 
amb ànim de lucre amb l’objectiu de 
repartir els guanys entre els seus ac-
cionistes, i les mútues, que no tenen 
ànim de lucre i reinverteixen tots els 
guanys en la pròpia empresa. Les mú-
tues asseguradores ofereixen als seus 
mutualistes serveis semblants als 
de les societats anònimes assegura-
dores i es classifiquen segons tenen 
una prima fixa. El seu objectiu és la 
cobertura dels riscs assegurats dels 
mutualistes, els quals tenen la con-
dició de prenedors de l’assegurança 
i paguen una prima, fixa, a l’inici 
del període; o variable, es basen en 
el principi d’ajuda recíproca entre 

Hi ha molts tipus d’assegurança, de vida, de la llar o del 
vehicle, per exemple; i també diferents entitats amb qui 
contractar-les, hi ha companyies asseguradores i mediadors 
d’assegurances, i a vegades no es coneixen bé les diferències.

compAnyies, mútues i mediAdors

diferents formes  
d’assegurança i d’asseguradora

Les mútues no 
tenen ànim 
de lucre i 

reinverteixen 
tots els guanys 

en la pròpia 
empresa

El corredor 
d’assegurances 

té un vincle 
amb el client, a 
qui representen 

de forma 
independent

Segueix a la pàgina següent...
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els seus mutualistes, a qui se’ls pas-
sarà una derrama amb posterioritat 
al sinistre i en proporció als capitals 
assegurats a la mateixa companyia. 
També podem diferenciar entre mú-
tues d’accidents de treball i malalties 
professionals, creades per empresa-
ris perquè prestin als treballadors 
dels seus associats serveis similars 
als de la Seguretat Social; i les mu-
tualitats de previsió social, la funció 
de les quals és cobrir riscos lligats al 
món laboral, com ara l’atur, la invali-
desa, la jubilació, la mort i la supervi-
vència. És una activitat asseguradora 
voluntària i complementària del sis-
tema de Seguretat Social.

No s’ha d’obviar la fi gura dels me-
diadors d’assegurances, els quals 
comparteixen amb les empreses la 
tasca d’intermediació amb els clients. 
Poden ser agents d’assegurances, 
que estan vinculats amb una o més 
companyies a les quals representen 
mitjançant un contracte d’agència. 
Si treballen amb una sola empresa 
se’ls anomena agents exclusius, i si 
ho fan amb més d’una són els agents 
vinculats; els corredors d’asseguran-

ces requereixen una autorització ad-
ministrativa. No tenen un vincle 
amb una empresa, sinó que el 
tenen amb el seu client, a qui 
assessoren i representen 
de forma independent i 
a qui han d’oferir un 
mínim de tres pres-
supostos d’assegu-
rança de companyi-
es diverses; i altres 
canals de distribu-
ció, que es dona 
quan les entitats 
de crèdit, soci-
etats mercan-
tils partici-
pades per 
aquestes o 
e m p r e s e s  
de distribu-
ció porten a ter-
me l’activitat de 
mediació d’assegu-
rances utilitzant les 
seves xarxes de dis-
tribució i comercials. 
Aquesta és una fórmula 
que en determinats mer-
cats ha pres un paper prota-
gonista aquests darrers anys.

tenen amb el seu client, a qui 
assessoren i representen 

...ve de la pàgina anterior
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Seguim creixent gràcies a vosaltres
PROPERA OBERTURA A ENCAMP

Zona Assegurances
C/ Callaueta 19
AD500 Andorra la Vella

Zona Assegurances 2
C/ de la Sardana, 21 

Plaça de la Sardana, Baixos 4 
AD500 Andorra la Vella

Zona Assegurances 3
Plaça del Consell, 9 
AD200 Encamp
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Tot just fa un parell de mesos, el 31 de 
març passat, el Consell General va 
aprovar la Llei de seguretat privada, 
que entrarà en vigor d’aquí a un any. 
La iniciativa legislativa té la voluntat 
d’“actualitzar una legislació” ja “obsole-
ta i insuficient” i de “regular el sector de 
manera completa”, segons van explicar 
ara fa aproximadament un any des dels 
tres grups que conformen la majoria 
parlamentària, responsables de presen-
tar la proposició de llei. El que es pretén 
amb aquest text és regular la figura de 
l’escorta privat.

Així ho van detallar en el moment de 
presentar la proposició de llei la conse-
llera general liberal Eva López, el demò-
crata Joan Carles Ramos i el de Ciuta-

dans Compromesos Raül Ferré, que van 
precisar que amb la llei, “consensuada 
amb el sector”, s’havia volgut donar res-
posta a les necessitats de regulació d’un 
sector que té la finalitat de “protegir 
béns i persones en l’àmbit privat”.

El text fixa un termini de tres anys 
perquè les empreses del sector s’hi pu-
guin adaptar, estableix l’àmbit d’actu-
ació, de col·laboració amb la policia, 
els requisits i els drets i deures de les 
empreses de seguretat, dels professio-
nals, així com també de les empreses 
que comptin amb servei de seguretat 
propi, a més dels escortes i els detectius 
privats, que veuen actualitzada la seva 
normativa.

Pel que fa als detectius, que hauran 
de comptar amb el corresponent grau 
en investigació privada, el text deixa 
clar que no es poden contractar per a 
casos que suposin delictes perseguibles 
d’ofici, a la vegada que tindran l’obliga-
ció de comunicar a les autoritats poli-
cials o judicials els fets delictius sobre 
els quals puguin tenir coneixement en 
el marc de les seves investigacions. Així 
mateix, estaran obligats a guardar se-
cret professional de les seves actuacions 
i únicament la persona que les ha en-

carregat, o policia i autoritats judicials 
si és el cas, podran tenir accés a les seves 
investigacions.

Quant als escortes, han de tenir una 
formació inicial en matèria de protec-
ció de persones, individual o en grup, 
i podran retenir la persona que hagi 
agredit, o ho hagi intentat, les persones 
que protegeixin. No obstant això, no es 
preveu el port d’arma, si bé per a serveis 
concrets, i a petició prèvia al ministeri 
de Justícia i Interior, se’ls pot autoritzar.

El text crea també la figura del direc-
tor de seguretat, que serà obligatori per 
a aquelles empreses amb més de deu 
vigilants. Entre les seves funcions hi ha 
la de controlar el personal de seguretat, 
les armes i l’avaluació de possibles ris-
cos.

Amb relació al port i ús d’arma, no-
més es preveu en aquells casos on “con-
corri un risc racionalment greu per a la 
vida o la integritat física dels mateixos 
o de terceres persones, i sempre que es 
tracti d’evitar un mal greu, immediat i 
irreparable” i sempre fent-ne un “adver-
timent d’ús”, així com en el transport 
de fons, vigilància i custòdia de “joies, 
metalls preciosos, obres d’art o qualse-
vol altre bé d’un valor important”. Tot el 

referent al tipus d’arma i ús es desenvo-
luparà per reglament.

D’altra banda, s’estableixen els re-
quisits necessaris per poder desplegar 
aquesta activitat, així com els drets i 
deures de les empreses i els professio-
nals del sector. Serà necessària la supe-
ració d’una prova de capacitació, també 
en el cas dels directors de seguretat, el 
contingut i requisits de la qual s’establi-
ran per via reglamentària. A més, per 
primera vegada s’exigirà un nivell mí-
nim de català i el text obre la porta a la 
creació de centres de formació al país, ja 
que al marge de la formació inicial s’exi-
girà també una formació continuada.

El text, que estableix també l’obliga-
ció de disposar d’una central d’alarmes 
al país i el personal per donar resposta 
a les empreses que ofereixin serveis de 
vigilància, crea també un registre per 
centralitzar totes les persones físiques 
i jurídiques que es dediquen profes-
sionalment a l’àmbit de la seguretat 
privada, i les empreses tindran també 
l’obligació de comunicar qualsevol alta 
o baixa que es produeixi a les seves 
plantilles. En el registre hi constaran 
també aquelles sancions que s’hagin po-
gut aplicar.

Ara fa aproximadament 
un any, els grups de la 
majoria parlamentària, 
Demòcrates, Liberals i 
Ciutadans Compromesos, 
van presentar la proposició 
de llei de seguretat privada, 
que el Consell General va 
aprovar al març.

detectius, escortes i seguretAt privAdA

un any per a l’entrada en vigor 
de la Llei de seguretat privada
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M’han dit que porta 40 anys de professió? Què el 
va portar a entrar al món de la seguretat?

El 24 d’agost d’aquest any els farà. Tenia 23 
anys, era jove, i m’agradava tot el que era seguretat 
i vigilància. Vaig aprofitar l’oportunitat i fins ara.

Què és el que més l’atreia?
M’atreia molt tot el que és la seguretat i el trans-

port de fons. Anar amb un furgó blindat, que en 
aquella època ja era bastant. I després, entrar i 
sortir, conèixer els llocs, els bancs, i també les vigi-
làncies en entitats bancàries. Era el començament 
del transport de fons i del que era la seguretat aquí 
a Andorra. Era una novetat veure els furgons i els 
vigilants en algunes oficines dels bancs. Era jove i 
allò m’atreia, portar calés... deies pot ser maco, pot 
ser divertit.

Estar 40 anys en el mateix sector i empresa, crec 
que poca gent ho pot dir. Què el manté aquí?

Home, em manté el que és el pa de cada dia evi-
dentment, perquè hem de menjar, però també els 

projectes. Quan vaig entrar a Vallsegur es va mun-
tar Seguriser, i aquell projecte va ser molt maco. 
Després van canviar d’accionistes i em van oferir 
ser primer responsable del departament de trans-

port de fons. La idea era maca, 
d’estar en un furgó, entrar i sortir 
dels llocs, a estar en un despatx... 
eren feines diferents. El repte em 
va agradar. I ara, l’última fase és 
un projecte molt motivador amb 
Menta Grup. I quan t’ofereixen 
un caramel, no dubtes. Em que-
den dos anys per jubilar-me però 
m’agradaria continuar un parell 
d’anys més per veure’l en ple fun-
cionament estant jo a dins.

Fa el comentari que la feina té 
com moltes feinetes... Expliqui-
ho una mica més.

Porto tota la vida com aquell qui 
diu fent transport de fons. Recollir 
en grans superfícies, entitats ban-
càries, botigues petites... I també 
havia fet vigilàncies de bancs, que 
era estar-se 8 hores de peu al cos-
tat de la porta. Perquè en aquells 
moments hi havia els famosos 
atracaments d’ETA i el sector de la 
banca volia vigilants armats per-
què, com a mínim, s’ho pensessin 
dues vegades abans d’entrar.

Fa por la possibilitat que et puguin atacar?
No, quan entres a un cos de seguretat ja saps on 

entres. La possibilitat sempre existeix. Encara que 
per a nosaltres és normal portar l’arma penjada al 
costat, la gent li dona molta més importància que 
nosaltres. Portar l’arma és per dissuadir i prevenir 
i només s’utilitza en casos molt excepcionals. 

És una mica com una assegurança, que portem 
amb l’esperança de no haver de fer servir mai.

Evidentment. Fins ara no l’hem hagut de fer 
servir mai i esperem que no arribi el dia. Toquem 
fusta.

Esperem jubilar-nos sense haver-la de fer servir.
Exacte, ni que els meus companys que estan al 

sector de la seguretat tampoc arribin mai a aquest 
impàs de pensar si la trec de la cartutxera o no.

Heu viscut mai alguna situació complicada?
Jo de moment, mai. No ens hem trobat mai en 

cap cas. Hem sentit rumors de companys que sí 
que n’han tingut, però nosaltres en si no ens hem 
trobat en cap situació d’aquestes. No és com a 
França o a Espanya.

Tornaria a escollir la mateixa professió?
Sí totalment. Primer vaig buscar de planxista, 

en un taller però no em va convèncer. Després em 
vaig posar d’aprenent d’electricista. Però després 
va sortir l’oportunitat de la seguretat. Cal dir que 
és el que m’ha agradat des de sempre. Ara mateix  
estic plenament satisfet d’haver arribat fins aquí 
i poder formar part del nou projecte de Menta 
Grup. 

entrevistA A Antonio romero de mentA grup

“Tornaria a triar la 
meva professió”

Antonio Romero és cap del departament de Logística de valors de Menta 
Grup. Porta 40 anys de carrera al sector de la seguretat, de la qual està 
plenament satisfet i tornaria escollir.

“Em queden dos 
anys per jubilar-me 
però m’agradaria 
continuar un parell 
d’anys més per 
veure el projecte en 
ple funcionament”



| ESPECIAL  2022  |  AssegurAnces i seguretAt14

Els sistemes d’alarma per a la llar són 
cada vegada més complets. Si en un 
inici només controlaven els possibles 
punts d’accés a la llar, com ara portes, 
finestres i balconeres, amb sensors de 
moviment que feien sonar una alar-
ma amb l’esperança que l’intrús mar-
xés abans que es pogués endur res, 
avui en dia algunes fins i tot disposen 
d’intercomunicador per tal que en cas 
d’emergència l’usuari pugui contactar 

amb el servei d’alarmes i viceversa. 
Són múltiples les opcions, van del 

sistema més senzill al més complex  
passant per tota una escala intermè-
dia que, per exemple, permet activar 
el sistema de sensors per parts de l’ha-
bitatge per tal de tenir controlada una 
àrea quan ens trobem a l’altra, o de nit 
per evitar que algun intrús entri men-
tre estem dormint. També n’hi ha que 
avisen una central d’alarmes, amb vi-
gilants les 24 hores del dia, i fins i tot 
alguns poden avisar directament la 
policia o a altres cossos de seguretat si 
és necessari.

Però els diferents sistemes d’alarma 
no són l’única manera de controlar 
que ningú accedeixi a la nostra propie-
tat quan no hi som. També tenim altres 
sistemes que ens permeten controlar 
tot el que passa a la llar quan som fora. 
La domòtica ens permet el control i 
l’automatització intel·ligent de l’habi-
tatge. A part de poder controlar, per 
exemple, els consums energètics de la 

llar, la domòtica també pot proporcio-
nar diferents sistemes de seguretat. 

A més dels més tradicionals de les 
alarmes, com ara sensors de movi-
ments en entrades de la llar, barreres 
perimetrals d’infrarojos i sensors per 
detectar si hi ha alguna finestra o por-
ta oberta, també es  poden instal·lar 
sensors de ruptura de vidres de tal ma-
nera que s’activa una alarma al dispo-
sitiu de control, normalment el telèfon 
mòbil, quan es dona el cas. 

La seguretat domòtica pot imple-
mentar diferents sensors. N’hi ha per 
detectar incendis que podrien activar, 
a la vegada, sistemes d’extinció o tallar 
el subministrament de gas i electricitat 
segons el cas i sensors sísmics i de cops 
per detectar sorolls i fins i tot per con-
trolar els nivells de CO2.

A més a més, avui en dia tant alguns 
sistemes d’alarmes com de domòtica 
ens permeten veure, a través de càme-
res de videovigilància, què està pas-
sant realment a la casa, i fins i tot, en 
alguns casos, mitjançant un sistema de 
micròfons i altaveus que ens permeten 
fins i tot parlar amb la mascota.

I pots tenir-ho tot a l’abast a través 
d’una aplicació mòbil des de la qual, 
en els sistemes equipats amb video-
vigilància, repassar les imatges de les 
diferents càmeres. 

Avui en dia hi ha múltiples 
solucions de seguretat per 
a la llar que ens permeten 
saber en cada moment 
què hi passa, encara 
que estiguem a molts 
quilòmetres de distància. 
Alarmes i aplicacions 
domòtiques ens poden 
avisar de qualsevol 
imprevist que hi succeeixi.

control remot

Alarmes i domòtica, 
seguretat per a la llar

Alguns 
sistemes, amb 
de micròfons 

i altaveus 
permeten, 

parlar amb la 
mascota

Hi ha sistemes 
d’alarmes 
que avisen 

directament la 
policia o altres 

cossos de 
seguretat
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Com a molts altres llocs, A Andor-
ra hi ha algunes assegurances que 
estem obligats a contractar. La pri-
mera que normalment ens ve al cap 
és la de vehicles, que com a mínim 
ha de cobrir la responsabilitat civil 
del conductor perquè, en cas d’acci-
dent, faci front als danys personals 
i materials que se’n puguin derivar. 
Una altra assegurança de caràcter 
obligatori és la de danys a tercers 
de la llar o del comerç,  i un darrer 
exemple és l’escolar, de què han de 
disposar tots els estudiants de tots 
els sistemes educatius. 

En el cas dels vehicles, l’article 138 
del Codi de Circulació estableix que 
“tot vehicle automòbil matriculat a 
Andorra, sigui quina sigui la seva 
classe, ha d’estar obligatòriament 
assegurat en una de les companyies 
legalment autoritzades a operar en 
aquest àmbit a Andorra”, i aquesta 
assegurança obligatòria “ha de co-
brir com a mínim els danys a tercers 
i a ocupants, amb responsabilitat il-
limitada, i ha de tenir una vigència 
mínima d’un any”. 

Pel que fa a la llar, si ets inquilí, 
s’ha de contractar una assegurança 
i, en el cas dels propietaris, si no és 
obligatori, és com si ho fos, ja que la 
llei estableix que s’han de fer càrrec 
dels possibles perjudicis que s’ocasi-
onin a tercers, obligació vàlida tam-
bé per als comerços. Aquestes asse-
gurances cobriran els danys que es 
puguin causar, ja siguin als habitat-
ges veïns, els seus ocupants o les per-
sones que passin al voltant, sigui per 
incendi, inundació o la caiguda d’un 
test, per exemple. Per als comerços, 
també es cobriran els danys a ter-

cers, i  si no es 
disposa d’asse-
gurança poden 
ocasionar despe-
ses que podrien 
arribar a posar en 
perill la continuïtat de la 
mateixa empresa. 

Finalment, tenim les asseguran-
ces d’accident i responsabilitat civil 
escolar i extraescolar. Tot alumne 
escolaritzat en qualsevol dels siste-
mes educatius o centres del país ha 
de tenir una pòlissa. Aquesta cobri-
rà els accidents que tinguin lloc a 
l’escola, durant el trajecte d’anar i 
tornar del centre educatiu, o en les 
activitats organitzades per l’escola, 
com poden ser excursions. 

Aquestes assegurances s’han de 
tenir sí o sí. Però no totes les asse-
gurances són iguals ni cobreixen de 
la mateixa manera. Així que és bo 
seguir alguns consells a l’hora de 
contractar-ne una. En aquest sentit, 
l’Agència Catalana de Consum fa al-
gunes recomanacions vàlides arreu, 
com el fet que abans de contractar 
una assegurança cal informar-se 
de les diverses ofertes per poder-les 
comparar. També és important exi-
gir la pòlissa, que és el document que 

demostra l’existència del contrac-
te d’assegurança, i comprovar que 
el contingut reflecteix clarament 
el que s’ha pactat en el moment de 
contractar. La durada del contracte 
ha d’estar indicada en les condici-
ons de la pòlissa. Habitualment, els 
contractes són anuals i contenen 
una clàusula de renovació automà-
tica. Tant l’entitat asseguradora com 
la persona assegurada poden opo-

sar-se a la renovació del contracte 
mitjançant una notifi cació escrita a 
l’altra part. Cal comunicar-ho, nor-
malment, amb un mes d’antelació a 
la conclusió del període en curs i, si 
hi ha modifi cacions en el contracte, 
la companyia hauria d’informar-ne 
amb dos mesos d’antelació. 

En cas de desavinença amb l’em-
presa asseguradora, es pot presen-
tar la reclamació a l’adreça física 
que l’empresa ha hagut de facili-
tar, tant en el contracte com en les 
factures. Si no hi ha resposta en el 
termini de 30 dies, o bé la resposta 
no és satisfactòria, es pot contactar 
amb el servei d’Atenció al Consumi-
dor. Cal recordar, a més, que en les 
assegurances de salut pot haver-hi 
un temps de carència durant el qual 
no es poden utilitzar els serveis con-
tractats. Cal informar-se bé del tipus 
de carència i de la seva durada.

És important 
exigir la pòlissa 

i comprovar 
que refl ecteix 
clarament el 

que s’ha pactat 
al contractar-la

Hi ha assegurances 
que per llei és obligatori 
contractar, com són les del 
vehicle, de la llar i l’escolar. 
I és bo disposar-ne, ja que 
és inevitable haver de fer 
front als possibles danys 
que es puguin causar, ja 
que els seus costos poden 
posar en perill les nostres 
fi nances.

LES ASSEGURANCES OBLIGATÒRIES

Aquelles cobertures que cal 
tenir sí o sí: llar, vehicle i escolar
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Està clar que les assegurances les 
contractem, siguin obligatòries o 
no, per a la nostra tranquil·litat, per-
què ens donin resposta si per des-
gràcia arriba el moment. Per això 
cal entendre ben bé què ens cobrei-
xen i què no, i hem de saber que no 
perquè tingui una prima més eleva-
da ens donarà una millor resposta. 

El primer que hem de fer és tenir 
clares algunes defi nicions: la pòlis-
sa és el document que formalitza 
l’assegurança, el contracte, el que 
acredita que tenim unes cobertu-
res contractades i en quins casos i 
en quina mesura la companyia ens 
indemnitzarà; la prima és la suma 

que paga l’assegurat a la companyia 
d’assegurances; el benefi ciari és la 
persona que rep els avantatges de 
l’assegurança, mentre que el prene-
dor és qui contracta l’assegurança. 

Abans de contractar una assegu-
rança, l’Agència Catalana de Con-
sum recomana informar-se de les 
diverses ofertes per poder-les com-
parar. Les cobertures segurament 
presentaran variacions d’una com-
panyia a una altra i cal veure quina 
respon millor a les nostres necessi-
tats. Un cop decidit quina ens inte-
ressa més, abans de signar la pòlis-
sa caldrà llegir-se-la de dalt a baix i 
resoldre tots els dubtes que puguin 
sorgir. En aquest sentit, caldrà com-
provar que el contingut reflecteixi 
clarament el que s’ha pactat.

En la revisió de la pòlissa, cal anar 
a la lletra petita que totes les pòlisses 
tenen. A més, s’ha de fer atenció a la 
durada del contracte, que ha d’estar 
indicada en les condicions de la pò-
lissa. El més habitual és que el con-
tracte sigui anual i contingui una 
clàusula de renovació automàtica.

Malgrat aquesta clàusula, tant 
l’entitat asseguradora com la perso-

na assegurada poden oposar-se a la 
renovació del contracte mitjançant 
una notifi cació escrita a l’altra part. 
Cal notifi car-ho, normalment, amb 
un mes d’antelació a la conclusió del 
període en curs i, si hi ha modifi ca-
cions en el contracte, la companyia 
hauria d’informar-ne amb dos me-
sos d’antelació.

En cas de desavinença amb l’em-
presa asseguradora, es pot presen-
tar la reclamació a l’adreça física 
que l’empresa ha hagut de facilitar, 
tant en el contracte com en les factu-
res. Si no hi ha resposta en el termi-
ni de 30 dies, o bé la resposta no és 
satisfactòria, es pot contactar amb 

el servei d’Atenció al Consumidor. 
En la lectura de la lletra petita i 

de les diferents clàusules incorpora-
des cal revisar si hi ha estipulat un 
temps de carència, durant el qual 
l’assegurat no pot fer ús dels serveis 
contractats, una clàusula molt habi-
tual en assegurances de salut.

En assegurances multirisc de 
la llar, cal que aquestes assegurin 
el continent, el contingut i la res-
ponsabilitat civil, el que són les 
cobertures bàsiques d’una assegu-
rança multirisc. Així, s’asseguren 
els danys al continent (sostres, ter-
res, instal·lacions, fi nestres...), al 
contingut i la responsabilitat civil 
(si es causen danys a terceres per-
sones). Cal veure bé quins sinistres 
inclou i les exclusions. Pel que fa 
al contingut, s’aconsella que la in-
demnització sigui pel valor nou o 
de reposició, pel que costarien els 
mobles, electrodomèstics, etc. nous 
(moltes companyies asseguren pel 
preu real, descomptant la depreci-
ació que pateixen per l’ús). Pel que 
fa a la responsabilitat civil, es reco-
mana contractar com a mínim per 
300.000 euros.

Cada pòlissa 
d’assegurança és 
diferent. No totes 
ofereixen el mateix i 
no totes s’ajusten a les 
nostres necessitats. 
Per això és bo seguir 
uns consells bàsics, 
per evitar sorpreses 
desagradables després.

CONSELLS DE CONSUM

Com escollir la millor 
assegurança per a nosaltres?

Hem de saber 
que no perquè 

tingui una 
prima més 

elevada ens 
donarà una 

millor resposta
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Fomentar hàbits de vida saludable és un objectiu 
important en la societat actual, a nivell personal 
també ho és per estar més sans i tenir menys risc 
de malalties, i a nivell de país, per ajudar en la soste-
nibilitat del sistema de salut pública. Fer una dieta 
equilibrada i practicar activitat física són les dues 
claus principals, i una app de salut pot ser una aju-
da motivadora.

1 Centralitza la teva informació de salut. Una app 
és un bon repositori de tota la informació que 
tenim de la nostra salut. De manera privada i se-
gura podem guardar tota la nostra informació, 
proves, tractaments, visites mèdiques, anàlisis, 
informes i vacunacions, entre altres coses. Ho 
podem personalitzar i compartir de manera se-
gura amb qui vulguem.

2 Suport en cas d’emergència. A més del registre 

de l’historial mèdic, les apps de salut, com per 
exemple BeHealthy, tenen un QR on, en cas d’ac-
cident o crisis de salut, els serveis d’emergència 
poden accedir ràpidament a la informació bà-
sica del nostre historial, fet que els pot ajudar a 
atendre’ns.

3 Regula la teva activitat física. El cos humà neces-
sita activació. Sigui a nivell suau o amb esport 
intens: estem fets per moure’ns. Una app de sa-
lut permet controlar els entrenaments i el rendi-
ment si som esportistes, i també motivar-nos, si 
ens costa fer esport, amb reptes que podem anar 
assolint individualment o col·lectivament.

4 Millora l’alimentació. Menjar equilibrat és clau 
per portar una vida saludable i a les apps de salut 
trobarem receptes, propostes i informació per a 
una dieta sana, dissenyades per nutricionistes. 

5 Màxima accessibilitat. El fet que portem l’app de 
salut al telèfon és un avantatge clar en un mo-
ment on la majoria de gent té aquest dispositiu 
a prop en tot moment. Disposem de la informa-
ció sempre i podem seguir els reptes de manera 
constant.

BeHealthy és l’app de salut gratuïta inclosa en les 
assegurances de Salut, Salut Premium i Baixa la-
boral de MoraBanc Assegurances, i una fantàstica 
opció per aprofitar aquestes cinc opcions.

MorABAnc AssegurAnces

5 motius per fer servir 
una app de salut

Tecnologies com BeHealthy ajuden a portar una vida saludable i 
fomentar hàbits que ens faran sentir millor

 morabancassegurances.ad

Tu també pots ser
 

Contractant les assegurances
Salut, Salut Premium i Baixa Laboral

gaudiràs GRATIS de la nostra plataforma de salut.

Ja les tens? No esperis més! 
Registra’t a morabanc.behealthy.ad 

i comença a cuidar-te! 
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El 22 de juny vinent se celebren les 
eleccions per escollir els represen-
tants dels assalariats, treballadors per 
compte propi i pensionistes al Consell 
d’Administració de la Caixa Andor-
rana de Seguretat Social. Aquest està 
format per quatre representants no-
menats pel Govern i altres quatre per 
part dels diferents usuaris: dos per 
part dels assalariats, un per part dels 
pensionistes i un per part dels empre-
saris o treballadors autònoms. 

El Consell d’Administració és l’òr-
gan màxim de representació i d’ad-
ministració de la CASS. Els membres 
tenen un mandat d’una durada de 
quatre anys i poden ser renovats en el 
càrrec només per un mandat consecu-
tiu. En aquestes eleccions, els assalari-
ats poden escollir entre deu candida-
tures. Per representar els empresaris 
només s’ha presentat una candidatu-
ra, igual que ha passat per representar 
els pensionistes.

Malgrat que les eleccions seran el 
dia 22 de juny, entre el dia 13 i el dia 20 
del mateix mes, ambdós inclosos, es 
podrà dipositar el vot entre les 8.00 i 
les 14.45 hores a la cinquena planta de 
l’edifici de la CASS, i el dia 21 es podrà 
fer entre les 8.00 i les 13.00 hores.

HISTÒRIA DE LA CASS
Al web de la CASS s’explica que el rè-
gim andorrà de Seguretat Social va 
iniciar la seva activitat l’any 1968. Te-
nia la finalitat de garantir les prestaci-
ons a les persones en cas de necessitat: 
amb la gestió de les cotitzacions cobria 
les prestacions econòmiques de ma-
laltia, maternitat, accident de treball, 
invalidesa, defunció i les pensions de 
vellesa contributives. L’ens encarregat 
d’administrar aquest règim de Segure-

tat Social va ser la Caixa Andorrana de 
Seguretat Social (CASS).

L’11 de novembre de 1966 el Consell 
General va aprovar els reglaments ge-
neral, administratiu, financer i tècnic 
de la Seguretat Social. Els textos s’ins-
piraven, principalment, en el règim 
francès de Seguretat Social, però l’an-
dorrana era una reglamentació molt 
més simplificada que la francesa.

L’entrada en vigor del règim que 
s’havia fixat a l’origen l’1 de gener del 
1967 va ser retardada fins a l’1 d’abril 
del 1968.

Des de la seva creació, l’any 1968, i 
durant més de cinquanta anys fins a 
l’actualitat, s’han dut a terme mesures 
a fi de millorar l’acció protectora de la 

Seguretat Social i donar més estabili-
tat econòmica al sistema. Actualment 
hi ha una nova reforma damunt la 
taula per garantir la sostenibilitat del 
sistema de jubilacions.

D’altra banda, els últims anys la Cai-
xa Andorrana de Seguretat Social s’ha 
adaptat a les noves tecnologies amb el 
naixement i desenvolupament de la 
pàgina web, incorporant i actualitzant 
els serveis que es poden realitzar via 
internet. I aquest és un aspecte en el 
qual caldrà anar treballant, per una 
millora contínua del web i de l’atenció 
en línia al ciutadà, amb el compromís 

Sovint, quan parlem d’assegurances, ens oblidem d’una de 
les més importants, la Seguretat Social. La Caixa Andorrana 
de Seguretat Social ens cobreix l’assistència sanitària i la 
possible pèrdua d’ingressos en cas de baixa mèdica, viduïtat, 
orfenesa i jubilació.

l’AssegurAnçA pArApúblicA

22 de juny: 
eleccions 
al consell 
d’Administració 
de la cAss

El règim de 
Seguretat 

Social finalment 
va entrar en 

vigor l’1 d’abril 
del 1968
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de garantir l’accessibilitat a tots els 
usuaris. 

La Llei de la Seguretat Social tam-
bé ha anat evolucionant i tenint mo-
difi cacions fi ns a arribar a la norma-
tiva vigent, l’any 2018,  prevista en el 
text consolidat de la Llei 17/2008 del 

3 d’octubre. Aquesta estableix que el 
sistema andorrà de Seguretat Social 
es fonamenta en els principis d’uni-
versalitat, unitat, solidaritat i igualtat. 
Es tracta d’un sistema que garanteix, 
amb les cotitzacions aportades a la 
branca general i a la branca jubilació, 

la protecció a les persones benefi ciàri-
es mitjançant les diverses prestacions 
compensant les situacions que reduei-
xin o suprimeixin la seva capacitat de 
guany.

Així, l’acció protectora de la Segu-
retat Social es divideix en dues bran-

ques: la de malaltia i la de jubilació. 
Per la primera s’atorguen les presta-
cions de reemborsament d’assistència 
sanitària, destinades a compensar les 
despeses de salut, per a la maternitat, 
malaltia comuna i professional, i per 
accidents, siguin o no de treball. Per la 
segona es donen les prestacions eco-
nòmiques destinades a compensar la 
pèrdua d’ingressos, en les situacions 
d’incapacitat temporal, de maternitat, 
d’invalidesa, capital per defunció, vi-
duïtat i orfenesa i jubilació.

La CASS està facultada per aplicar 
les normes tècniques i administratives 
dels tractats i dels convenis internaci-
onals referents a la Seguretat Social i 
pot crear les comissions que s’estimin 
necessàries per al desenvolupament 
de les seves funcions. 

Els assalariats 
tenen deu 

candidats per 
escollir els 

representants 
al Consell 

d’Administració

FACUNDO SANTANA
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Únicament entre 40 i 60 entitats, 
empreses privades i administracions 
públiques, estaran subjectes a les dis-
posicions de la futura llei de ciberse-
guretat, un text “molt específi c i secto-
rial” i que constitueix un dels “pilars” 
del programa de Transformació Digi-
tal.

Així ho va explicar el secretari d’Es-
tat de Transformació Digital i Projec-
tes Estratègics, César Marquina, en la 
presentació de la Llei de cibersegure-
tat, aprovada pel consell de ministres 
i entrada a tràmit parlamentari el 
passat desembre. Es tracta d’un text 
que bàsicament és la transposició de 
la directiva de la UE sobre la seguretat 
de la xarxa i els sistemes d’informació 
(NIS).

Marquina, que va remarcar que 
“s’ha adaptat la NIS a la realitat del 
país”, va detallar que de les 9.000 enti-
tats identifi cades unes 1.800 correspo-
nen a sectors o presten serveis consi-
derats importants o essencials, si bé no 
totes estaran subjectes a la llei, ja que 
s’ha aplicat un segon fi ltre per fi xar les 
que sí, com és el fet que hagin de tenir 
més de 50 treballadors o un volum 
anual de negoci superior als 10 milions 
d’euros, de manera que la llista d’en-
titats subjectes, que hauran d’establir 
les autoritats competents de control 
(l’Agència Nacional de Ciberseguretat 
d’Andorra i l’Autoritat Financera An-
dorrana), quedarà reduïda a aquesta 
seixantena.

La llei preveu que les entitats hagin 
de comptar amb un delegat de segure-
tat i que també hagin de desenvolupar 

anàlisis de riscos i implementar  les 
mesures necessàries per fer-hi front. 
A més, com va precisar Marquina, tin-
dran l’obligació de notifi car, en un perí-
ode de 72 hores, qualsevol incident que 
es pugui registrar. Tindran també sis 
mesos per identifi car-se com a essen-
cial o important i enviar les dades de 
contacte a l’autoritat i també tindran 
l’obligació de fer arribar la declaració 
d’aplicabilitat a l’autoritat competent.

El projecte de llei fi xa un règim 
sancionador amb multes d’entre 500 
i 100.000 euros en funció de si es co-
met una infracció lleu (de 500 a 15.000 
euros), greu (de 15.001 a 30.000) o molt 
greu (de 30.001 a 100.000), unes multes 
diferents a les previstes a la NIS però 
“adaptades a la realitat del país” i que 
Marquina considera “prou dissuasòri-
es”. El text estableix com a faltes molt 
greus el fet de no lliurar la informació 
per identifi car-se com a entitat essen-
cial o important, no adoptar mesures 

per esmenar defi ciències quan suposin 
vulnerabilitats a incidents amb efectes 
signifi catius, l’incompliment reiterat 
de l’obligació de notifi car incidents i 
també no adoptar mesures necessàri-
es per tal de resoldre els incidents que 
tinguin efectes pertorbadors signifi ca-
tius.

Les entitats disposaran de dos anys 
per adaptar-se a la llei, ja que és el ter-
mini de la moratòria fi xada per a l’en-
trada en vigor del règim de supervisió 
i sanció.

A principis d’aquest mateix mes de 
maig es va acabar el termini perquè 
els grups parlamentaris poguessin pre-
sentar esmenes al Projecte de llei de 
mesures per a la seguretat de les xar-
xes i dels sistemes d’informació, que 
és el títol complet del text, i ara la co-
missió pertinent haurà de negociar-les 
i acabar de tancar la futura llei per pre-
sentar-la al ple del Consell General per 
a la seva aprovació.

El projecte 
de llei preveu 

sancions d’entre 
500 i 100.000 

euros en funció 
de la gravetat 
de la infracció

La ciberseguretat és una 
qüestió que cada vegada 
agafa més pes, igual 
que ho fan els processos 
digitals. El valor de les 
dades que circulen per 
internet és major i cal 
que les empreses agafi n 
consciència i adoptin 
mesures per evitar que els 
ciberdelinqüents s’aprofi tin 
de possibles forats de 
seguretat a les seves xarxes

SEGURETAT DE LES XARXES I DELS SISTEMES D’INFORMACIÓ

La llei de ciberseguretat afectarà 
només una seixantena d’entitats
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El soldat connectat



Pensant en  
el seu futur

Tot,
tot i tot

Gaudeix de la seguretat i la qualitat de Vida temporal: protegeix 
als teus, pensa en el futur i anticipat als imprevistos. T’oferim la 
major flexibilitat, amb garanties que s’adapten als teus desitjos i 
necessitats, amb la millor atenció garantida i amb serveis exclusius.
El teu futur i el dels teus ho és tot.

www.catalanaoccident.cat

Vida temporal
Informa’t sense compromís en:

Assegurances Catalana Occident 
Avda Carlemany 65, 2on
AD700-Escaldes_Engordany 
Andorra

T 808.444
delegació.andorra@catalanaoccidente.com
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