
 

OFERTA SALUT ALS AFILIATS I FAMILIARS 

DIRECTES DEL CAT-ME 

 

Per a nosaltres, la seva 
salut és el primer. Per això 
en totes les nostres 
assegurances de Salut li 
oferim l'atenció mèdica 
més cuidada, en els millors 
hospitals i sense volants ni 
talonaris. 
Groupama Salud, 
l'assegurança més 
complerta per a vostè i els 
seus, dissenyada per 
adaptar-se a les seves 
necessitats. 

 

TRAMS D´EDAT 
 
   De 0 a 55 anys.              Assistència Clàssic 40€/mes.         Reemborsament Plus 45€/mes. 
   De 56 a 64 anys.            Assistència Clàssic 52€/mes.         Reemborsament Plus 65€/mes. 
 

 

Sergi Vila Lladó / sergi.vila@groupama.es 

C/Bailèn, 19  08010 Barcelona 

Tel: 93 265 10 43/638 062 244 

mailto:sergi.vila@groupama.es


 

 

Oferta als afiliats i familiars del CAT-ME 

 

Groupama assegurances, 1ª mútua d´assegurances d´Europa, ofereix als afiliats i 

familiars del  CAT-ME  un  10% de  descompte en la contractació d´assegurances 

d´auto, llar i vida risc.  

 

   
 

Groupama assegurances és una companyia especialitzada en el tractament de 

sindicat com el CAT-ME, i ofereix un servei fonamentat en la proximitat, el contacte 

personal i l´agilitat en la resposta.  

 

Per gaudir d´aquesta oferta s´ha de posar en contacte amb: 

 

Sergi Vila Lladó / sergi.vila@groupama.es 

C/ Bailèn, 19  08010 Barcelona 

Tel: 93 265 10 43/638 062 244 

 



Groupama Autos és la resposta a les necessitats 
de cada Assegurat. 
La seva flexibilitat li permet configurar una 
assegurança a la mesura, des del més bàsic fins al 
més complert. 
Groupama Autos és una assegurança dissenyada 
específicament per a vehicles de 1a Categoria 
(Turismes, Monovolums, Tot Terreny i Furgonetes) 
que incorpora com a novetat el servei 
AUTOPRESTO, destinat a millorar la qualitat de 
vida del conductor. 
  
GARANTIES 
R.C. Obligatòria  
R.C. Voluntària  
Accidents conductor i ocupants  
Assistència en viatges  
Defensa jurídica  
Retirada de Carnet 
Trencadissa de llunes  
Robatori  
Incendi  
Reclamació de danys 
  
AUTOPRESTO 
Tot pel conductor  
SERVEI GRATUÏT PER ALS NOSTRES ASSEGURATS   
Amb aquest nou servei de Groupama Seguros, 
davant de qualsevol incidència vostè només ha de 
declarar el sinistre i nosaltres ens ocupem de tot: 
  
Vehicle de substitució  
Intervenció ràpida: en 1 hora  
Recollida i lliurament de vehicle 
Neteja interior i exterior  
Control de Qualitat 20 punts  
Garantia de 3 anys 
 
Viatjar amb el suport de tenir  una gran Companyia 
com Groupama Seguros, que doni respostes 
davant de qualsevol situació imprevista, l'ajudarà a 
assolir la tranquil·litat i la seguretat que tot 
conductor necessita.   

 

GROUPAMA LLAR 
 
Deixi la seva porta oberta a la nostra 
assegurança 
 
A Groupama Seguros volem que la seva llar sigui el 
lloc on es senti confortable i segur. Per això posem en 
la seva disposició una assegurança amb unes 
cobertures àmplies i flexibles que li garanteixen la 
solució de qualsevol problema que pogués sorgir. 
Trobarà el que la seva família necessita, perquè la 
seva llar sigui el lloc més segur.  
  
GROUPAMA LLAR  
Una assegurança a la mesura del seu habitatge  

 
Groupama Llar inclou garanties com a: 
Danys per incendis  
Danys per aigua  
Trencament de vidres i plaques de vitroceràmica  
Robatori i espoliació dins i fora de l'habitatge  
Responsabilitat civil ampliada 
Assistència i protecció jurídica  
Assegurament i indemnització: a valor de reposició de 
nou 

  
Volem fer-li la vida més fàcil. 
 
Per aconseguir-ho, hem establert un nou servei 
d'atenció telefònica, gratuït per a tots els nostres 
assegurats, pensat per proporcionar-li informació i 
assessorament especialitzat: 
 
Consulta Jurídica. Assessorament jurídic en 
qualsevol assumpte d'àmbit privat. 
Consulta Informàtica. Assessorament en qualsevol 
problema informàtic de l'àmbit privat. 
Consulta Mèdica. Orientació sobre els serveis i 
circuits sanitaris, dubtes sobre tractaments prescrits, 
etc. 

 

 

Groupama Vida  
 
Groupama Vida Risc 
Les millors solucions per a cada etapa de la seva vida. 
A Groupama Seguros hem creat una gama complerta de productes de Vida Risc que li assegura la protecció de 
la seva família i el millor tractament pel seu patrimoni, proporcionant-li a més importants avantatges fiscals. 
Siguin quines siguin les seves necessitats, la seva edat i la seva situació familiar, hi ha un pla pensat per a 
vostè. 
  
Groupama Joves 
Tota una vida per davant. 
Dissenyat per cobrir les necessitats de la població més jove, homes i dones, garantint el pagament del capital 
pactat en cas de mort o invalidesa abans de la data de venciment de la pòlissa. 
Es pot contractar entre els 14 i els 45 anys, encara que les seves cobertures es poden mantenir fins als 60 
anys.  
  
Groupama Grans 
La tranquil·litat per damunt de tot. 
Un pla de protecció vitalícia, que disposa de valors garantits i d'àmplies cobertures per accident, així com per 
malaltia. Groupama Grans és un producte pensat específicament per cobrir les necessitats de la població amb 
edat compresa entre els 50 i 70 anys. 
Garanteix el pagament del capital pactat en produir-se la mort per malaltia sempre que hagin transcorregut 
almenys dos anys des de l'inici del contracte. 
En cas de mort per malaltia durant els dos primers anys de l'assegurança, es tornen les primes pagades 
capitalitzades a un interès anual del 20%. 
Igualment garanteix un capital de mort per accident, des de l'inici del contracte, sent aquest fins set vegades 
superior al capital assegurat per mort o per malaltia. 

 


