
Mirant al futur
Participa activament en el sector assegurador.
Les nostres iniciatives són un referent.

El Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona
Assisteix els seus col·legiats en defensa i protecció dels seus interessos amb 
l’administració, asseguradores i entitats del sector.

Promou la imatge del mediador d’assegurances difonent la seva presència 
en tots els àmbits polítics, socials i econòmics de la societat.

Difon la PROFESSIÓ través de les seves circulars, butlletins, activitats forma-
tives i trobades amb totes les novetats relatives als mediadors d’asseguran-
ces i la seva actualitat més immediata.

Es compromet amb les causes solidàries i de país.

Sigues el primer a assabentar-te de totes les novetats legislatives i del sec-
tor assegurador.

A la seu col·legial podràs compartir i intercanviar coneixement i experiències 
amb altres mediadors.

Forma part del CONSELL DE COL·LEGIS DE MEDIADORS D’ASSEGURANCES DE 
CATALUNYA, i del CONSEJO GENERAL DE LOS COLEGIOS DE MEDIADORES DE SE-
GUROS, que té la major representació institucional nacional i internacional 
del nostre col·lectiu. (Membre del BIPAR, COPAPROSE i WFII)

C/ Bonastruc de Porta, 35, entl. C
17001 Girona

Tel. 972 20 86 64
mediadors@mediadorsdassegurances.cat

www.mediadorsdassegurances.cat

Coneixes els avantatges  
d’estar col·legiat?

ATENCIÓ PERSONALITZADA
Des del Col·legi, a través del seu personal i assessories, s’atenen anual-
ment més de 1.000 consultes directes relacionades amb la professió. La 
darrera enquesta col·legial indica que el grau de satisfacció dels col·le-
giats envers el Col·legi de Girona és del 97%.

SOLUCIONS I SERVEIS
Des del Col·legi treballem per posar a la teva disposició tots els serveis 
que et facilitin el teu dia a dia i no hagis de preocupar-te per les obliga-
cions que imposa la nostra legislació.

Ens n’encarreguem nosaltres.

TREBALLEM PER A TU

CONVENIS I FORMACIÓ
Firmem acords exclusius en condicions preferents i exclusives per a tots 
els col·legiats. Mantenim una àmplia oferta formativa perquè mai deixis 
d’aprendre i reciclar-te.



1. PERQUÈ formaràs part de la institució que té la MÀXIMA representació 
de la teva professió i la defensa LEGÍTIMA dels teus interessos davant totes 
les institucions en tots els àmbits de la societat. Formem part de la major 
representació institucional del sector mitjançant el CONSEJO GENERAL.

2. PERQUÈ el col·legi és el punt de trobada amb la resta dels teus companys 
amb qui podràs compartir sinergies i experiències que t’aportaran moltes 
oportunitats de treball en totes les activitats i trobades col·legials.

3. PERQUÈ et beneficiaràs de la millor assistència tècnica i assessorament 
professional per exercir la teva activitat. Tindràs accés a la millor orientació 
i defensa dels teus drets i interessos professionals.

4. PERQUÈ estaràs puntualment informat de tots els temes que afecten el 
desenvolupament del teu negoci i de la teva professió. Comunicacions, cir-
culars, revista, butlletins electrònics. 

5. PERQUÈ gaudiràs de la més àmplia oferta formativa per actualitzar, am-
pliar i millorar els teus coneixements, i els dels teus treballadors i col·labo-
radors. Som secció delegada del CECAS. Organitzem de forma periòdica cur-
sos, conferències i jornades específiques sobre aspectes relacionats amb 
l’activitat professional.

6. PERQUÈ et facilitem el compliment de les obligacions que imposa la nos-
tra legislació. Posem al teu abast més d’una cinquantena de serveis i solu-
cions personalitzades (departament d’atenció al client, LOPD, SEPBLAC, DEC, 
etc.). Treballem per a tu.

7. PERQUÈ podràs fer ús dels acords preferents i exclusius per als col·legiats 
i gaudir de les millors ofertes del mercat. 

8. PERQUÈ disposaràs de diverses pòlisses (RC professional, salut, acci-
dents, defensa jurídica) amb condicions preferents i exclusives amb les mi-
llors cobertures i primes que puguis trobar tant per a CORREDORS com per 
a AGENTS.

 9. PERQUÈ rendibilitzaràs el teu negoci beneficiant-te dels serveis d’as-
sessorament, informació i formació per a col·legiats, i podràs oferir als teus 
clients un servei avalat pel teu col·legi professional. Treballem amb rigor, 
qualitat i excel·lència professional. Som la doble garantia.

10. PERQUÈ estar col·legiat no és una obligació sinó una GARANTIA que acre-
dita un segell de qualitat i excel·lència en el desenvolupament del teu ne-
goci i genera la confiança i la reputació professional que tots necessitem.

SERVEIS PER ALS COL·LEGIATS 
SAPS PER QUÈ HI SURTS GUANYANT?

Posem a la teva disposició un extens CATÀLEG DE SERVEIS (més de 50) 
que t’aportaran solucions competitives i de qualitat per al desenvolupa-
ment de la teva activitat.

Alguns d’aquests serveis són:  

 ASSESSORIES:
 » Tècnica
 » Jurídica
 » Fiscal i laboral
 » Formació
 » Consultoria

SERVEI D’ATENCIÓ AL COL·LEGIAT 
 » Servei d’autoritzacions i modificacions amb DGPFAT/DGSFP
 » Servei DEC (declaració estadística i comptable)
 » Departament d’atenció al client
 » Servei LOPD (protecció de dades)
 » Servei SEPBLAC (prevenció del blanqueig de diners)
 » Servei de prevenció de riscos laborals
 » Biblioteca professional
 » Borsa de treball

INFORMACIÓ I PUBLICACIONS 
 » Circulars i comunicacions
 » Revista El Butlletí del CMAG
 » Revista Aseguradores
 » Butlletí electrònic Medianews
 » Butlletí Econòmic de la Construcció (BEC)
 » Xarxes socials

FORMACIÓ
 » Curs Superior d’Assegurances (Certificat Grup A)
 » Curs Certificat Grup B
 » Curs Certificat Grup C
 » Formació contínua 
 » Cursos monogràfics de reciclatge professional
 » Cursos  en línia

IMATGE I PUBLICITAT
 » Identificació col·legial
 » Guia professional
 » Campanyes publicitàries

ACORDS PREFERENTS
 » Assegurança col·lectiva d’indemnització diària
 » Assegurança de protecció jurídica
 » Assegurança de salut, renda i decessos
 » Assegurança de vida per a treballadors (conveni mediació)
 » Assegurança de responsabilitat civil professional
 » Assegurança d’advocat d’empresa
 » Altres convenis de col·laboració signats pel Col·legi amb diferents 

entitats per tal d’aconseguir millors condicions per als col·legiats
 

AVANTATGES DE PERTÀNYER AL COL·LEGI
PER QUÈ T’INTERESSA COL·LEGIAR-TE?

“Perquè pertànyer al Col·legi 
prestigia la nostra professió“


