SI EL TEU MÓN ÉS
EL PA, TOTES LES
ASSEGURANCES QUE
NECESSITES SÓN AQUÍ

REALE PA
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NECESSARI COM
EL PA DE CADA DIA

Reale Pa és un conjunt de solucions dissenyat especialment per adaptar-se a les
particularitats del negoci de la fabricació i
venda de pa i pastissos.
Assegurances a mida, flexibles, competitives i completes, que suposen una innovació en el mercat:
REALE FLEQUES I PANIFICADORES
AUTO
MOTO
CAMIONS
LLAR
ACCIDENTS INDIVIDUALS I COL·LECTIUS
VIDA
SALUT
ACCIDENTS CONVENI
RESPONSABILITAT CIVIL
RESPONSABILITAT MEDIAMBIENTAL
CAÇA I PESCA
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Informa-te’n i contracta la teva pòlissa
a través del teu assessor d’assegurances,
trucant al 902 400 900
o entrant al web www.reale.es

ASSEGURANCES PER A LA VIDA REAL
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REALE ASSEGURANCES
• 754 milions d’euros de facturació per primes (+0,7%).
• 1.465.398 clients.
• 2.139.843 pòlisses.
• 54 sucursals.
• 337 agències Reale.
• Més de 3.000 mediadors.
Dades principals 2009
• Patrimoni net: 378,5 milions d’euros.
• Inversions: 883,3 milions d’euros.
• Marge de solvència: 332% sobre mínim exigit.
• Benefici net: 41,2 milions d’euros.

REALE FLEQUES I PANIFICADORES
La solució de Reale Pa exclusiva per
al col·lectiu de forners i pastissers
En una sola assegurança tindràs cobertes totes les
teves necessitats de protecció:
• Les botigues de venda, fins i tot si tenen
degustació i venda de comestibles.
• La fàbrica de pa i pastissos.
• El teu habitatge habitual.
Incorpora garanties, cobertures i
serveis exclusius per al teu negoci:
• Deteriorament de mercaderies (matèries primeres,
semielaborades…) en càmeres i aparells frigorífics,
forns i fermentadores.
• Trencament accidental de vidres, inclosos vidres
corbats, miralls, rètols, marbres de mostradors…
• Atracament a repartidors.
• Robatori d’efectiu a la indústria, al comerç i a
l’habitatge habitual.
• Responsabilitat civil de productes i per intoxicacions
alimentàries.
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Altres dades 2009
• Una companyia consolidada en el mercat espanyol,
en el qual és present des de 1988.
• Reale ha mantingut un creixement mitjà interanual
superior a la mitjana del sector.
• En els últims anys ha consolidat la seva presència en
el mercat espanyol gràcies al creixement intern i a la
seva estratègia d’adquisicions i aliances.

DESCOBREIX LA FUNDACIÓ REALE (1)
Des de 1998, la Fundació Reale ha contribuït a la promoció i divulgació d’activitats socials, culturals i mediambientals:

Acció social
1. Càritas: menjadors per a persones sense recursos.
2. Global Play: escoles a Mali.
3. Asion: ajuts a famílies amb nens amb càncer.
4. Aldeas Infantiles SOS: Aldea Infantil SOS de Granada.
5. Fundación Carriegos: teràpies eqüestres per a persones
discapacitades.
Acció cultural
6. Certamen “El Belén de mi Colegio”: certamen de
pessebres entre alumnes de Madrid.
7. Festival de Teatre Clàssic de Mèrida: una de les
manifestacions teatrals més grans del món de contingut
grecollatí.
8. Monestir de Montserrat: restauració i estudi del fons
papirològic i de la col·lecció de teixits coptes.
Acció mediambiental
9. Bosquesur: parc situat al sud de Madrid i futur pulmó
verd de la capital.
10. WWF Adena: participació d’empreses en la defensa del
medi ambient.

PATROCINIS REALE (2)
• Reale és el patrocinador principal de l’Open d’Espanya de Golf
per tercer any consecutiu i del Madrid Màster, entre altres torneigs.
• En col·laboració amb el Consell Superior d’Esports i la Reial Federació Espanyola de Golf, Reale manté un acord per a l’obertura
i manteniment d’escoles de golf adaptat, dirigides a joves amb
algun tipus de discapacitat.
• Reale, en col·laboració amb Antena 3 TV, és el patrocinador del
programa de seguretat vial “Ponle Freno”, l’objectiu del qual és
reduir el nombre de víctimes en accidents de trànsit.
(1) Si estàs interessat en col·laborar amb algun programa de la fundació, posa’t en contacte
amb nosaltres a través del correu electrònic fundacionreale@reale.es
(2) Si estàs interessat en participar en alguna activitat patrocinada per Reale, posa’t en
contacte amb nosaltres a través del correu electrònic direcciondecomunicacion@reale.es
La participació serà per ordre de petició i fins a exhaurir disponibilitat.
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