COBERTURA EN MOLTS
ASPECTES !!
A Regal ens preocupem per tu. Per aquest motiu, t’oferim
assegurances de Cotxe, Moto, Llar i Vida amb unes condicions
exclusives i cobertures molt completes, que s’ajusten a tu i a la
teva manera de viure 
Com sempre, comptaràs amb un servei àgil i preferent, i amb
l’assessorament expert dels nostres professionals.

• Descomptes a la contractació de les assegurances
per el personal de la Generalitat, extensiu als familiars de primer
grau que hi convisquin a la teva mateixa unitat familiar

• Servei àgil i preferent
• Accesibilitat:
- A la web www.regal.es/mossosdesquadra exclusiva per al vostre
col·lectiu, on pots calcular pressupostos i contractar les teves
assegurançes
- Contacte directe amb el teu assessor exclusiu via email:
esther.perez@libertyseguros.es
- Telèfons exclusius:
93 489 06 77 - 902 444 707 feiners de 8 a 22h, dissabtes de 9 a 14h
•

I els membres del col·lectiu que ja siguin clients de Regal, poden
formar part dels programes exclusius de fidelització OR i PLATA

PER A TOT EL
COS DE MOSSOS D’ESQUADRA I
PERSONAL ADMINISTRATIU ADSCRIT
Oferta vàlida
fins el
31/12/2017
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%

DESCOMPTE

Aquest descompte s’aplica addicionalment a totes les assegurances sobre
el preu obtingut segons el teu historial de conductor, marca i model de
cotxe i moto, característiques del teu habitatge, dades personals…
És un descompte aplicable a assegurances de cotxe, moto, llar i vida.
Quan es tracten d’assegurances de cotxe i moto es respecta la bonificació
que demostri el client (fins a un 50% que s’amplia en els anys següents
sense sinistres fins el 65%) i a més, s’aplica el 10% de descompte .

DEMANA PRESSUPOST PERSONALITZAT!

93 489 06 77
o al 902 444 707

Per a més informació contacta amb

esther.perez@libertyseguros.es

www.regal.es/mossosdesquadra
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DEMANA ARA EL TEU PRESSUPOST PERSONALITZAT!

Truca al

93 489 06 77
DESCUENTO

www.regal.es/mossosdesquadra
I participa al sorteig mensual d’una pràctica

Power Bank

Només per demanar pressupost de cotxe, moto, llar i vida, de l’1
de febrer al 30 d’abril 2017, participes al sorteig d’un carregador
de bateria cada mes (febrer, març i abril 2017). Es comunicarà
directament al guanyador i rebrà el premi al seu domicili.
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