
 
 
INFORMACIÓ DE SERVEIS LA PUNXA  
 
 

PÒLISSA DE LA LLAR AMB IMPORTANTS DESCOMPTES QUE TA MBÉ 
S’APLIQUEN A LA POLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL  DE 

L’APARELLADOR. 
 
 
Musaat ha tret al mercat una pòlissa d’assegurança de la llar que anomena Pòlissa  
HOGAR PLUS. 
 
L’asseguradora ha fet un estudi de les pòlisses que hi ha al mercat i ha tret un 
producte diferenciat en funció de l’ús que es doni a l’habitatge per dotar-lo de les 
cobertures necessàries, eliminant les que poden ser supèrflues i aconseguir una prima 
molt ajustada i competitiva. Així, diferencia entre: 
 

• habitatge habitual 
• habitatge de segona residència 
• habitatge destinat a lloguer 
• habitatge deshabitat 
• habitatge habitual com a llogater ( només s’assegura el contingut) 

 
Dóna cobertura a les contingències més comunes ( incendi, explosió, caiguda de 
llamp, salvament, despeses d’extinció i bombers, inundació, fum, impacte de vehicles, 
vandalisme, vandalisme del llogater, vidres, danys per aigua, elèctrics, robatori, 
atracament i furt, responsabilitat civil, assistència jurídica,... 
 
Com a cobertures opcionals té una extensió de garantia d’electrodomèstics per a 
nevera, rentadora, rentaplats i televisió; danys estètics, reposició de documents, 
reconstrucció de jardí i mobles en terrassa i jardí. 
 
A l’hora de calcular la prima s’han previst dos classes de descomptes: 
 

DESCOMPTES EN LA PROPIA POLISSA DE 
LA LLAR 

DESCOMPTES EN LA PRIMA DE LA 
POLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

10% de descompte en la primera pòlissa 
15% de descompte en la segona i successives 
20% de descompte en la primera, si el prenedor 
és aparellador i té contractada pòlissa de 
responsabilitat civil amb Musaat 
25% de descompte en la segona i successives si 
el prenedor és aparellador i té contractada 
pòlissa de responsabilitat civil amb Musaat 

 
15% de les primes netes de totes les 
pòlisses DE LA LLAR  que contracti el 
propi aparellador, familiars o amics es 
descomptarà de la prima de 
responsabilitat civil de l’any següent. 
 

 
aquests descomptes es mantindran a la renovació si no s’han declarat sinistres. 
 
Inclou un servei de “manteniment de la llar” que consisteix en dos serveis l’any per a 
petits treballs de reparació o manteniment com per exemple col·locació de cortines, 
miralls, suports de telèfon i connexió, lleixes, persianes enrotllables, tiradors i manetes 
de portes, ..... (inclou el desplaçament i 3 hores de mà d’obra). 
 
 



 
 
 
No té prima mínima. La prima és sempre un percentatge sobre la suma assegurada. 
 
 
QUEDEM A LA VOSTRA DISPOSICIÓ DES DEL SERVEI D’ASSE GURANCES PER 
PRESENTAR-VOS OFERTA  , AL TELEFON  972-211854 exte nsió 3  (Dolors i 
Jordi). 
 


