
Barcelona: Tuset, 5-11 - 08006 - Tel. 93 414 36 00
Granollers: Anselm Clavé, 37, 3r - 08400 - Tel. 93 860 02 88
Igualada: Av. Barcelona, 178 - 08700 - Tel. 93 804 90 02
Mataró: Camí Ral, 564 bxs. - 08302 - Tel. 93 741 47 42
Sabadell: Gràcia, 118-124 - 08201 - Tel. 93 745 14 31
St. Cugat del Vallès: Hospital General de Catalunya. Pedro i Pons, 1 - 08195 - Tel. 93 589 08 51
Terrassa: Mare de Déu dels Àngels, 75. - 08221 - Tel. 93 788 27 18
Vic: Bisbe Morgades, 19. - 08500 - Tel. 93 881 46 44
Girona: Rda. Sant Antoni M. Claret, 28 - 17002 - Tel. 972 41 42 30
Lleida: Av. Blondel, 25, 1r 2a - 25002 - Tel. 973 27 80 13
Tarragona: Av. Roma, 14 - 43005 - Tel. 977 25 28 55
Palma de Mallorca: Santiago Rusiñol, 13, bxs. esq. - 07012 - Tel. 971 42 57 72

e-mail: corredoria@mgc.es - atenció al mutualista: atm@mgc.es

un servei exclusiu 
per als nostres mutualistes

La Mútua General de Catalunya,
fidel al seu compromís d’oferir sempre
les millors cobertures
en les millors condicions,
amplia el ventall de serveis
per als seus mutualistes
amb MGC Corredoria d’Assegurances, 
constituïda amb l’objectiu clar de promoure 
una àmplia oferta d’assistència
per a la protecció de la llar,
automòbils, comerços i pimes
amb uns avantatges exclusius.

Amb la finalitat de contribuir a millorar
la qualitat de vida dels nostres mutualistes
i les seves famílies,
MGC Corredoria d’Assegurances
els ofereix les millors assegurances
a través d’un assessorament personalitzat
i un servei de qualitat.
Per això treballem amb les millors 
companyies en cada cobertura.

La confiança que ens atorguen
els nostres mutualistes
ens ajuda a seguir treballant
per a respondre a les seves necessitats.

MGC Consultors i Gestors de Riscos, Corredoria d’Assegurances, SL, entitat vinculada a la Mútua General de 
Catalunya, Mútua d’Assegurances i Reassegurances a Prima Fixa.

Inscrita en el Registre especial de mediadors d’assegurances de la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor del Departament d’Economia i Coneixement amb la clau J023GC.

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 37.650, Foli 31, Full B 152.495, Inscripció 17.
CIF B-80661804. Concertada l’assegurança de responsabilitat civil i disponible la capacitat financera d’acord 
amb la legislació vigent.
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assegurances
per a la llar

LA SEGURETAT D’UN COTXE
NO NOMÉS ESTÀ
EN LES SEVES PRESTACIONS

assegurances 
d’automòbil

La seguretat al volant no només depèn de les 
prestacions del cotxe sinó també del fet que la seva 
assegurança cobreixi tots els imprevistos que puguin 
sorgir, tant a dins com a fora de la carretera.

Les assegurances d’autos que li ofereix la Mútua 
a través de MGC Corredoria d’Assegurances 
contemplen totes aquelles cobertures que 
garanteixen una assistència integral per al seu cotxe
en cas d’accident, d’avaria, de robatori o de necessitar 
protecció jurídica automobilística, entre d’altres.

A CASA, TOTS TRANQUILS

La Mútua posa al seu servei,
a través d’MGC Corredoria d’Assegurances,
un ampli ventall de cobertures per a protegir la seva 
llar davant de qualsevol imprevist.

Amb les assegurances que li oferim
vostè pot escollir les cobertures que millor s’adaptin 
a les característiques de la seva llar
per garantir la màxima protecció.

assegurances 
per a comerços 
 i pimes

Cada negoci o empresa és diferent, per això
cal comptar amb una assegurança que s’adapti
a les seves pròpies necessitats.

Les cobertures que li ofereix MGC Corredoria 
d’Assegurances permeten assegurar el seu comerç
o pime a la seva mida, amb total flexibilitat,
davant d’incendis, robatoris, inundacions...

COMPTAR AMB LA MILLOR ASSEGURANÇA
ÉS UN BON NEGOCI

visqui
tranquil,
la seva llar estarà protegida en tot moment.

viatgi
segur
amb la millor assegurança d’automòbils.

per a un bon 
negoci
la seva assegurança també ha de ser-ho.

interessos 
protegits
davant de qualsevol imprevist.
Posem a la seva disposició un gran equip d’advocats.

defensa jurídica MGC Corredoria d’Assegurances li ofereix
un servei complementari per a que la seva llar,
automòbil, comerç o pime tinguin una major
protecció amb una àmplia cobertura jurídica.

PROTECCIÓ COMPLEMENTÀRIA


