Servei Assegurances

Servei d’assessorament i gestió d’assegurances ètiques i solidàries.
La Federació d’Ateneus de Catalunya ofereix un servei d’assegurances ètiques i solidàries en col·laboració amb Arç
Cooperativa. Aquest servei us permetrà accedir als diferents tipus d’assegurances que necessiteu a les entitats a
preus competitius, que en alguns casos suposen una reducció del 25%, i a la visita d’un especialista a les vostres
instal·lacions per fer un assessorament.

Serveis que s’ofereixen

Assessorament
Servei gratuït Assessorament personalitzat que pot ser presencial, telefònic o per internet. Inclou el
desplaçament d’un tècnic a la vostra entitat.

Informes tècnics
Servei gratüit Realització d’un informe d’avaluació de les pòlisses que teniu i una proposta de millora
d’aquestes.

Assegurança de juntes directives
Servei gratüit Totes les entitats federades a la FAC disposen d’aquesta assegurança com un dels
avantatges de formar part de la federació. Cobreix a les persones membres de la junta directiva de
l’ateneu per accions imputables, omissions o males praxis en el desenvolupament dels seus càrrecs.

Gestió d’assegurances
Servei amb cost Servei de gestió d’assegurances ètiques i solidàries basat en criteris col·lectius i a
preus especials.

Assegurança de responsabilitat civil
Servei amb cost Gestió de la contractació de la pòlissa de responsabilitat civil i d’una pòlissa
d’accidents, tant per als usuaris de les entitats com per als monitors. Dona cobertura a les
indemnitzacions de terceres persones per danys corporals o materials causats de manera accidental i
on el responsable sigui l’ateneu. El Decret 137/2003 de 10 de juny obliga a totes les entitats que
organitzen casals a contractar aquesta polissa.

Assegurança d'accidents
Servei amb cost Gestió de la contractació de l’assegurança d’accidents, que cobreix el tractament de
les lesions que puguin patir les persones sòcies o membres durant les activitats organitzades per
l’ateneu.

Assegurança de local
Servei amb cost Aquesta assegurança vol facilitar als ateneus el manteniment del seu ediﬁci. Dona
cobertura als desperfectes que pugui patir el local de l’ateneu causats per incendis, fuites d’aigua,
pluja, robatoris o trencament de ﬁnestres o rètols. Mantenir el patrimoni és una de les tasques més
importants que han de dur a terme les persones responsables de les entitats, i això implica tenir una
bona cobertura d’assegurances per als ediﬁcis i les instal·lacions.

Qui dóna el servei?
Arç Cooperativa
Corredoria d’assegurances especialitzada en el sector de l’economia social i solidària i el món associatiu.

Preus especials per a les entitats federades.

assegurances@ateneus.cat
932688130

