
Jordi Ribal Prior 

Corredor d’Assegurances (Clau DGSFP: F-2908)           

C/ La Sardana 50, 2-A  25110  Alpicat (Lleida)                                                                                  

609 33 69 02  - jordi@jordiribal.com                    

 

 

 Lleida, a 28 de Març de 2022 

Benvolgut/da  

 

Em plau informar-te que recentment he arribat a un acord amb SEGRESEGUR, S.L. (“SEGRESEGUR”) amb 

l’objecte d’emprendre una aliança que ens permeti donar un salt de qualitat en el compromís comú d’oferir el millor 

servei al client. Durant 25 anys he adquirit una gran especialització en assegurances de Salut, i, per la seva banda, 

SEGRESEGUR també compta amb 25 anys d’experiència en l’assessorament de tot tipus d’assegurances per a 

Particulars i Empreses, el que farà que obtinguem sinèrgies en la gestió i l’assessorament respecte de les teves 

assegurances.  

 

La nostra relació continuarà essent exactament igual com la que tenim fins ara, atès que, a més de 

compartir les decisions comercials de l’àrea de Salut de SEGRESEGUR, seguiré estant a la teva disposició per a 

assessorar-te i atendre les teves consultes. Així mateix, t’informo que, de conformitat amb les normatives de Protecció 

de Dades i de Distribució d’Assegurances, SEGRESEGUR  passarà a ser el Responsable del Tractament de les teves 

dades i tindrà la consideració de Mediador de les teves assegurances. 

 

 En el document adjunt a aquesta carta trobaràs el document d’Informació General Prèvia de 
SEGRESEGUR. És legalment imprescindible que ens el retornis signat per les dues cares a través de les vies 
indicades al final del document. 

 

Per a fer el traspàs de les assegurances que tinguis contractades amb mi i la cessió de les teves dades a 

SEGRESEGUR, és necessari que no existeixi la teva oposició manifestada en el termini d’un mes des de la recepció 

d’aquesta carta. En aquest sentit, tingues en compte que l’oposició implicarà que no pugui assessorar-te i que les 

pòlisses siguin gestionades directament per l’entitat asseguradora. Si volguessis exercir el teu dret l’oposició, pots fer-

ho per mitjà de l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça jordi@jordiribal.com o d’una carta a l’adreça a dalt 

indicada.  

 Aprofito l’ocasió per a agrair-te la confiança dipositada en la meva corredoria durant tots aquests anys i els 

que vindran. 

Ben cordialment, 

 

 

 

 

Les dades de la Corredoria d’Assegurances des de la que continuaré assessorant-te són les següents: 

SEGRESEGUR, S.L. 

NIF: B25682683 - Clau d’inscripció DGSFP: J-430GC 

C/ Mossen Ferran, 27, local 3, 25183 Seròs (Lleida) 

973 780 297 – segresegur@segresegur.com – www.grupromiallop.com  
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