SERVEI CONCIERGE

SERVEI CONCIERGE
Un servei exclusiu per a clients Platinum
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SERVEI CONCIERGE

Ens ocupem
de tot
perquè no
us preocupeu
per res

NOU SERVEI CONCIERGE
El vostre temps ho val tot. Per això, com a client
Platinum, us oferim un servei exclusiu que agilitzarà
les vostres gestions diàries perquè no perdeu ni un
minut en elles.
MoraBanc ha arribat a un acord amb Europ Assistance
perquè gaudiu del servei Concierge, gràcies al qual,
amb només una trucada, us facilitaran informació
d’empreses i serveis d’àmbit internacional* a
qualsevol hora del dia, tots els dies de l’any. A més, si
ho desitgeu, gestionaran la compra o reserva d’una
àmplia gamma de serveis a Andorra i Espanya.

(+34) 915 368 225

Consulteu les condicions a morabanc.ad
*Inclou informació d’Europa i dels EUA, principalment. Per a la resta del món es facilitarà
la cerca d’informació en la mesura del possible, si bé sense garantir l’obtenció del resultat.
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SERVEI D’INFORMACIÓ
Podeu consultar telèfons, adreces, horaris, tràmits
i informació genèrica d’empreses de diferents
àmbits d’Europa o dels Estats Units principalment,
com també d’altres països del món en la mesura
del possible. Disponible les 24 hores del dia, 365
dies l’any.

· Salut
Centres hospitalaris, farmàcies, asseguradores
mèdiques, centres de vacunació, etc.

· Oci
Cinemes i teatres, galeries d’art, museus,
monuments, parcs temàtics, restaurants, etc.

· Informació útil diversa
Bancs, caixes, asseguradores, ONG, companyies de
subministraments, comissaries de policia, correus, etc.

· Esports
Estadis, poliesportius, centres esportius,
associacions, estacions d’esquí, rutes de
muntanya, etc.

· Viatges, desplaçaments i turisme
Oficines de turisme, ambaixades, consolats, hotels
i allotjaments, companyies aèries i marítimes,
trens, etc.

· Informació relacionada
amb l’automòbil
Tallers i concessionaris oficials, estacions de
servei, companyies asseguradores, estacions d’ITV,
autopistes, etc.
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SERVEI CONCIERGE

SERVEI DE RESERVES
S’encarregaran de la reserva i compra dels vostres
viatges segons la disponibilitat de les dates.

·
·
·
·
·

Reserva
Reserva
Reserva
Reserva
Reserva

de bitllets de transport1
d’hotels1
de viatges programats1
de restaurants
de vehicles de lloguer

El cost del servei anirà a càrrec del beneficiari.
1. Serveis prestats de 9 h a 18 h, de dilluns a divendres, i de 10 h a 18 h
dissabtes, diumenges i festius, en horari peninsular d’Espanya.
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SERVEIS PROFESSIONALS
Podeu sol·licitar aquests serveis tant a Andorra com
a Espanya.

· Ajuda personal a domicili2
Suport amb la higiene personal, el menjar,
la vestimenta, la mobilitat...

· Especialistes a domicili2
Serveis de perruqueria, podologia...

· Personal de neteja a domicili3
Neteja general, ordre i rentat de roba.

· Servei de cangur

El cost del servei anirà a càrrec del beneficiari.
2. Els honoraris dels professionals i els desplaçaments aniran a càrrec de
l’Assegurat. Servei subjecte a la disponibilitat local.
3. El servei d’enviament de professionals de neteja es presta de 9 h a 19 h, de
dilluns a divendres (excepte festius nacionals), en horari peninsular d’Espanya.
Servei subjecte a la disponibilitat local. Exclou la neteja de catifes i tapissos.
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SERVEI D’ENVIAMENTS
· Enviament de flors4
· Enviament de taxi

El cost del servei anirà a càrrec del beneficiari.
4. Segons disponibilitat.
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Esperem que aquest
nou servei compleixi
les vostres expectatives.

Si encara no sou clients de la Visa Platinum,
podeu sol·licitar-la clicant a l’enllaç següent
o a la vostra oficina MoraBanc i començar
a gaudir d’un món de privilegis.

Sol·liciteu-la
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