
Som una de les majors corredories independents d’Espanya, amb més de 30 anys d’experiència i més 
de 30.000 clients satisfets.

Coneixem el sector farmacèutic i les seves necessitats. Per això et proporcionen les millors sol.lucions 
asseguradores, per la teva farmàcia, i també per a tu i el teu equip de persones.

Pòlisses a mida per a cada cas, acompanyades d’un servei personalitzat i proper per part del teu asses-
sor personal.

La cobertura que més et convé acompanyada del millor servei.

PROMOCIÓ SOCIS FEFAC.cat: 

Revisió integral del seu pack actual d’assegurances. Estudi personalitzat, totalment gratuït i sense 
compromís, amb presentació de les millors propostes (cobertura/preu) per a cada assegurança.

Junts, trobarem la millor solució. El nostre equip d’experts buscarà l’assegurança que millor 
s’adapta a les seves necessitats.

ASSEGURANT LA TEVA FARMÀCIA
Seguretat pel teu negoci, traquil·litat per a tu.

COBERTURES:

•  Robatori, incendi o accident.

•  Responsabilitat civil dels productes dispensats.

•  Responsabilitat civil del Programa SPD (sistema 

personalitzat de dosificació).

•  Pèrdues d’explotació generades per diverses 

causes.

•  Mercaderia refrigerada (medicaments i vacunes) 

feta malbé a causa de talls energètics.

•  Receptes físiques o digitals, en cas de robatori, 

paralització del cobrament o qualsevol altra 

incidència.

ASSEGURA´N-TE A TU 
 I ELS TEUS EMPLEATS
Estar cobert amb les solucions asseguradores 

més indicades tu i tot el teu equip, tant a nivell 

professional com a nivel personal.

•  Altres productes: llar, salut, vida, automoció... 

•  Garantia de millor opció cobertura/preu.

•  Assessor personalitzat, amb servei telefònic 

permanent i a domicili.

•  Revisió i adequació anual o a la renovació de 

condicions de les pòlisses.

•  Gestió i seguiment dels sinistres.

•  Informació permanent de novetats i millores.

ASSEGURANCES PER A FARMÀCIES

Sr. Joaquim Valls
Mòbil: 686 498 077
mail: jvalls@quadisseguros.es
Whatsapp: 606 505 096
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