
 

SI NECESSITES ASSESSORIA  
JURíDICA 
 

▪ Si tens dubtes sobre acords que 
pots adoptar amb el teu 
arrendador o arrendatari 

▪ Consultes sobre les ajudes del 
Govern per als lloguers 

▪ Consultes relacionades 
amb ERE, ERTE, permís retribuït 
recuperable 

▪ Consultes sobre la cancel·lació de 
vols, reserves d'hotel, etc. 

 
SI HAS PERDUT LA TEVA FEINA 

▪ Protecció de despeses 
comunitàries per desocupació 
involuntària, incapacitat temporal 
o hospitalització 

  
SI TELETREBALLES O FAS SERVIR 
EL TEU ORDINADOR PERSONAL 
 

▪ Assistència informàtica- amb servei 
de recuperació de dades i protecció 
digital online 

▪ Ciberriscs 

▪ Protecció digital online 

▪ Control parental 
 

SI TENS MOBILITAT REDUÏDA 

▪ Telefarmàcia – recollim la recepta, 
comprem i et portem a casa les 
medicines 

 

# CUIDEM ELS TEUS IMMOBLES, 
CUIDEM DE TU 

 

 

 

Davant el COVID19 l'asseguradora especialista en immobles reforça el seu 

compromís amb els assegurats: #Cuidem Els teus Immobles, cuidem de Tu 

MUTUA DE PROPIETARIOS FACILITARÀ L'AJORNAMENT DEL PAGAMENT 

DE LES RENDES I PRESTARÀ SUPORT JURÍDIC ESPECIALITZAT EN LA SEVA 

ASSEGURANÇA D'IMPAGAMENT DE LLOGUER    

 

Ofereix una línia telefònica d'Assessoria Jurídica especialitzada per a atendre les consultes 

relacionades amb el Lloguer i les noves mesures aprovades pel Govern 

Així mateix, posa a la disposició dels seus clients totes les garanties de les seves 

assegurances immobiliàries, a més de flexibilitzar els terminis de cobrament dels seus 

rebuts, entre d’altres mesures 

 

Barcelona, 1 d’ abril de 2020-    Davant l'impacte econòmic i social de la crisi sanitària i 

l'entrada en vigor de l'Estat d'Alarma, l'asseguradora especialista 

en immobles Mutua de Propietarios ha adoptat una sèrie de 

mesures que reforcen el seu compromís amb els propietaris i 

inquilins dels seus immobles assegurats, incloent una línia 

telefònica d'Assessoria Jurídica Especialitzada per a atendre 

qualsevol dubte relacionat amb les noves mesures sobre el 

lloguer aprovades ahir pel Govern. 

Seguint amb el lema i el compromís de la companyia #Cuidem Els 

teus Immobles, cuidem de Tu, l'asseguradora ha adoptat una sèrie 

de mesures extraordinàries per a solucionar una de les 

preocupacions més grans derivades de la crisi: l'impagament del 

lloguer i el pagament de les quotes. 

Per al primer punt, Mutua de Propietarios facilitarà el suport 

jurídic necessari per a incloure als contractes d'arrendament una 

clàusula d'ajornament en el pagament de la renda pactada als 

contractes d'arrendament mantenint la cobertura de la seva 

Assegurança d'Impagament de Lloguer, mentre que, per al 

pagament de les quotes, ha acordat la flexibilització dels terminis 

de cobrament dels seus rebuts atenent a les especials 

circumstàncies econòmiques dels prenedors. 

 “En aquests moments d'inseguretat creiem que és necessari ser 
flexibles pel que proposem una sèrie de mesures per a facilitar els 



 

acords entre arrendadors i arrendataris a fi de minorar l'impacte en les situacions on es 
produeix una falta de liquiditat puntual”, explica José Luis Marín, Director Tècnic i de 
Sinistres de Mutua de Propietarios. 
 
En concret, aquesta moratòria permet la modificació de les condicions dels contractes 

d'arrendament mantenint la cobertura de l'Assegurança d'Impagament de Lloguer 

corresponent a les mensualitats d'abril i maig de 2020, quedant fixat com a termini de 

pagament de les esmentades mensualitats de juny a desembre de 2020 o qualsevol altre 

terme acordat per les parts. 

 “Ara més que mai en aquesta situació de confinament, a Mutua de Propietarios posem a la 

disposició dels nostres clients totes les garanties de les nostres assegurances immobiliàries -

Llar, Impagament de lloguer i Comunitats- per a facilitar-los la vida a l'hora d'afrontar 

aquesta crisi sanitària”, explica José Luis Marín de Mutua de Propietarios. 

Garanties més vigents que mai 
En relació a les garanties de les seves pòlisses, Mutua de Propietarios recorda que en 
l'actual situació de crisi són més vigents i necessàries que mai. En el cas de l'assegurança de 
comunitats, les garanties inclouen la Protecció de despeses comunitàries en cas de 
desocupació involuntària, incapacitat temporal, o hospitalització. 
 
“Sensible a la complicada situació derivada d’ ERTES o ETS que poden ocasionar problemes 
de cobrament de les despeses comunitàries, aquesta cobertura, única al nostre sector, 
minimitza l'impacte negatiu que es pateix quan un copropietari no satisfà el pagament de 
les despeses comunitàries que li corresponen a conseqüència de quedar-se en situació de 
desocupació, sobrevenir-li una incapacitat temporal o una hospitalització”, assenyala Marín. 
 
Per part seva, l'assegurança de la Llar inclou una garantia d'assistència informàtica 
i ciberriscs que permeten a l'assegurat posar-se en contacte amb un expert informàtic amb 
la finalitat de solucionar al moment les seves incidències i consultes de tipus informàtic, 
incloent serveis de gran valor com l'antivirus o la recuperació de dades. Així mateix, la 
protecció digital online permet la vigilància activa de mencions i internet i el control 
parental, de gran importància ara que els nens assisteixen a classe a través de l'ordinador 
 
En referència a la garantia de Defensa Jurídica, les assegurances de Mutua de Propietarios 
inclouen les consultes relacionades amb l'aplicació de l’ ERE, ERTE o permisos retribuïts 
recuperables, o aquelles derivades de la cancel·lació de viatges, vols o hotels. Així mateix, 
és possible realitzar consultes relacionades amb els contractes d'arrendament, com ara 
moratòries o condonació de mensualitats de lloguer. 
 
 
Mesures de seguretat davant un sinistre. 
A més del teletreball, i com a mesures preventives davant d’un sinistre, l'asseguradora ha 
adoptat una sèrie de mesures per a garantir la seguretat dels seus assegurats, mediadors, 
empleats, perits i reparadors. 
 
En el cas dels peritatges se substitueix el servei presencial pel sistema de videoperitació en 
tots els sinistres, excepte en casos urgents que per la seva naturalesa no fos possible. 
 
Finalment, al servei d'Assistència, Mutua de Propietarios manté l'atenció telefònica durant 
les 24h del dia i “atendrà les urgències d'aigua, llum, serralleria i trencament de vidres que 



 

impliquin una desprotecció del risc, així com casos d'afectació dels subministraments bàsics 
quedant ajornats la resta de serveis fins que es restableixi la normalitat”, assenyala el 
Director Tècnic i de Sinistres de Mutua de Propietarios. 

 
 
Sobre Mutua de Propietarios  

Mutua de Propietarios és una companyia especialista en la Protecció i la Salut de la propietat immobiliària, amb una 

àmplia gamma d'assegurances i de Serveis Tècnics relacionats amb el sector. Creada al 1835, és la companyia mes 

antiga d'Espanya en actiu, ocupant una posició de lideratge en l'assegurança de comunitats completat amb una 

oferta competitiva en l'àmbit de l'Assegurança de la Llar i d'Impagament de Lloguers. Les claus principals de la 

proposta de valor de Mutua de Propietarios són l'experiència que aporten els seus 185 anys d'història al sector de 

les assegurances immobiliàries, la seva gran solvència financera i la seva històrica relació a través de la seva xarxa de 

distribució amb actors clau del sector: Administradors de Finques, Agents Immobiliaris i Corredors, la qual cosa 

demostren la fiabilitat i l’ estabilitat d'aquesta companyia 

 

Més informació a www.mutuadepropietarios.es 
Blog Corporatiu de Mutua de Propietarios (http://blog.mutuadepropietarios.es), 

 

 

MÉS INFORMACIÓ: 

MUTUA DE PROPIETARIOS 

Natalia Fernández – Responsable Marketing Estratégico  

Tel. 934 873 020   

natalia.fernandez@mutuadepropietarios.es 

 

LASKER 

Aitana Carceller 

Tel. 619740016 
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