
Especialistes
en assegurances

de Decessos



Trasllat i custòdia
Organizació del servei
Arranjament estètic
Fèretre
Trasllat a tanatori
Certificat mèdic
Tramitació documental 

Prestació funerària

Opcions de cremació i inhumació

Cobertures incloses:

Cremació sense inhumació

Servei de cremació
Urna
Expedient administratiu
Protocol de cremació i entrega

Assistència en Viatge

Assistència Jurídica Particular

Cremació amb inhumació

Servei de cremació
Urna
Expedient administratiu
Protocol de cremació i entrega
Inhumació de cendres o 
custòdia en columbari

Inhumació amb nínxol

Gestió i preparació de sepultura
(drets cementiri, reducció de 
restes,etc...)

Nínxol (concessió temporal)

Inhumació sense nínxol

Gestió i preparació de sepultura
(drets cementiri, reducció de 
restes,etc...)

Sala de vetlla
Centre de flors
Recordatoris
Cotxe d’acompanyament
Servei religiós o laic

Cerimònia

Cobertures de l’Assegurança de Decessos



PLA ÚNICA
Pagament de la prima de tota l'assegurança per avançat i en un 
sol rebut.

PLA RENOVA
Pagament periòdic de la prima, amb un increment anual en 
funció de l'edat de l'assegurat.

PLA RENOVA 5
Pagament periòdic de la prima, amb increment quinquenal en 
funció de l'edat de l'assegurat. Es manté la mateixa prima 
durant 5 anys.

PLA VITAL
Pagament periòdic de la prima, amb increment anual de la 
mateixa i del capital garantit en funció d'un percentatge estipulat.

Modalitats de pagament a la teva mida



Ens fem càrrec de les despeses i gestions necessàries per a 
complir la teva voluntat i acompanyar la teva família.

La nostra Prestació de Decessos garanteix la tranquil·litat que tu 
i la teva família us mereixeu.

Servei d'enterrament o incineració i tot el relacionat amb el 
servei funerari i la cerimònia.

Atenció telefònica personalizada per a resoldre tots el dubtes i 
gestions relacionades amb la defunció.

Cobertures gratuïtes addicionals d’Assistència en Viatge i 
Assistència Jurídica particular.

Tramitació documental relativa al decés.

En els moments difícils tranquil·litat i suport

Una assegurança integral que inclou:

972 486 486
montepiogirona.com

C. Juli Garreta, 14
17002 GIRONA
Tel. 972 486 486
info@montepiogirona.com

GIRONA (Central)
Carrer Ample, 18
17600 FIGUERES
Tel. 972 510 666
figueres@montepiogirona.com

FIGUERES
Av. Països Catalans, 44 
17820 BANYOLES
Tel. 972 572 424
banyoles@montepiogirona.com

BANYOLES


