
CONVENI DE COL·LABORACIÓ



QUI SOM

Duc mes de 25 anys dins es sector assegurador, 17 anys a sa

corredoria de sa Banca March, i el 2014 hem va fitxar MAPFRE, i

el 2018 Vaig obrir la meva pròpia oficina a Alaior, donant servei

a tota Menorca. Estic dins un programa de Productors Agro de

MAPFRE, on rebo formació i informació constant sobre tots els

productes, tant de Agroseguro, com altres productes relacionats

amb el camp. La oficina la composem Virginia Gonzalez, Gestora

de clients i Jo com a director de la mateixa. El nostre principal

objectiu es donar assessorament i servei als nostres clients.
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SERVEIS

ASSESSORAMENT CONTRACTACIÓ

A l’hora de contractar les posibles 

polisses de Agroseguro i tambe amb 

la resta de productes asseguradors i 

financers. 

ASSESSORAMENT AMB CAS DE 
SINISTRE

Quant es produeix un sinistre, estem 

devora el client per intentar tramitar 

amb rapidesa i intentant que 

l ’ indemnizació sigui el mes ràpid i 

correcte 

INFORMACIÓ

Xerrades presencials o telemàtiques, 

exclusives per els socis de AGRAME 

sobre productes de Agroseguro. 

Informació de  dates de inici de 

contractacions, noticies, estadístiques 

de sinistralitat etc.

BENEFICI PER ELS ASSOCIATS

Trobar els millors preus amb les 

millores garanties possibles, i  els 

millors descomptes per el socis de  

AGRAME. 

CONTACTE DIRECTE

En qualsevol moment, tenir un 

interlocutor, i  a més, un departament 

especialitzat amb un gran equip per 

resoldre dubtes i consultes, i  defensar 

els interessos dels associats. 
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El socis podran accedir a nivell 

particular a uns descomptes y 

condicions especials per les seves 

assegurances particulars, així com a 

previsió social empresarial, gestió 

patrimoni etc. 

ALTRES BENEFICIS



LÍNEAS AGROSEGURO

AGROSEGURO
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SOLUCIONS
AGROSEGURO

LINEAS

401 Vacuno de reproducción y producción
402 Vacuno de cebo
404 Ovino y Caprino
405 Equino
406 Aviar de carne
407 Aviar de puesta
408 Porcino
409 Tarifa general ganadera
410 Compensación por pérdida de pastos
411 Apicultura
415 Cobertura de los gastos derivados de la 
retirada y destrucción de animales muertos

300 Frutales
307 Hortalizas al aire libre ciclo otoño-
invierno en Península e Illes Balears
309 Herbáceos extensivos
312 Uva de vino en Península e Illes Balears
314 Olivar
315 Forrajeros
318 Hortalizas al aire libre ciclo primavera-
verano en Península e Illes Balears
324 Multicultivo de hortalizas
327 Hortalizas ciclos sucesivos en Península 
e Illes Balears
328 Fresón y otros frutos rojos
329 Níspero y otros frutales



ALTRES ASSEGURANCES 

Multi Risc Agropecuari

Responsabilitat Civil

Multirisc Maquinaria

Assegurances Circulació Tractors

Previsió Social Empresarial i Privada
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ALTRES ASSEGURANCES



AGRAME

AGRAME



Som persones que cuidem de persones

especialistes en previsió social empresarial i privada 

i gestió patrimonial

EMPRESA
✓ Puntes de tresoreria
✓ Compromisos per pensions
✓ Sistemes alternatius de retribució
✓ Fórmules de fidelització
✓ Jubilacions anticipades

FONS de PENSIONS PPAS, PIAS i SIALP
Productes destinats a la Jubilació
PLANIFICACIÓ EN MATÈRIA DE JUBILACIÓ
ASSESSORAMENT EN LA RECUPERACIÓ DEL PP.

ASSEGURANCES D'ESTALVI i RENDES
Àmplia Gamma Unit Link
PLANIFICACIÓ SUCCESSÒRIA
PLANIFICACIÓ EN I.PATRIMONI



ALTRES SERVEIS

Serveis del Banc Santander amb el que 

tenim un acord especial per els nostres 

clients, extrapolable a AGRAME






