
 

INFORMACIÓ SOBRE L’AMPLIACIÓ  ‘ASSISTÈNCIA A LA LLAR’ * 

 

Manteniment a la llar 

Ampliant els Serveis inclosos a la cobertura d’assistència a la llar**, quan li calgui a l’assegurat 

i únicament si es tracta de la primera anualitat de l’assegurança o que s’iniciï o renovada a 

partir del 18/01/2016, sempre que no es tracti d’un sinistre cobert per la pòlissa, la companya 

li facilitarà un els serveis següents: 

Serveis: Material: 

Reparació o substitució del mecanisme de la cisterna. En els casos que no 
s’inclogui amb el mecanisme i sigui indispensable, també s’inclou el polsador. 

Inclòs 

Ajust del següents elements sanitaris: rentamans de peu, bidets i inodors, 
incloent les tapes dels inodors, quedant exclosa la seva manipulació si es 
troba en mal estat de conservació. 

 
Inclòs 

Reparació de fuites en les claus o purgadors dels radiadors. Inclòs 

Reparació o substitució d’aixetes i claus de pas. Fins a 90€ 

Ajust de la vàlvula del plat de dutxa i banyera, quan la mateixa es trobi 
desplaçada, o el sobreeixidor. Queden exclosos els trencament. 

Fins a 18€ 

Reparació o desencallament de persianes avariades, substitució de làmina i/o 
corda de persianes no metàl·liques. A més a més, per a les persianes 
elèctriques i automàtiques, s’inclou la reparació del motor o el comandament a 
distància. 

 
Exclòs 

Reparació o substitució del pany exclusivament de la porta principal d’accés a 
l’habitatge, no quedant inclosa la unificació de claus, ni els comandaments a 
distància del garatge. 

Exclòs 

Petita reparació en funcionament de finestres, fins i tot rodolaments, encara 
que calgui picar. 

Exclòs 

Petita reparació en funcionament de portes tant d’accés com interiors o 
d’armaris, fins i tot rodolaments de porta corredissa, encara que calgui picar. 
També queda inclòs el raspallat de la porta, però no l’envernissat o pintat de 
la mateixa. 

Exclòs 

 

 S’inclou el desplaçament del/s professionals i la mà d’obra, així com el material, quan 

consti com a inclòs a l’anterior quadre, quedant limitat a un servei per anualitat 

d’assegurança. 

 Telèfon per sol·licitar un servei: 902 10 99 10. 

 

* Aquest servei no implica increment de prima 

** Pel SegurCaixa Llar XXI, contractat a Caja Navarra, l’ampliació es fa a la cobertura Serveis Complementaris. 


