
T������ 155-159
08015 B��������
�. 93 280 59 59
���.�����������.���

B��������     |     M�����     |     S������     |     B����     |     C��������    |     G���������     |     M����� �� R��     |     T�������

C��������� �’������������



A Ferrer&Ojeda treballem cada dia per... 

Assessorar sobre la millor assegurança del mercat segons les teves necessitats.

Oferir un tracte personalitzat per a cada client. 

Garantir l’òptima funcionalitat dels productes asseguradors durant les diferents fases. 

Gestionar les incidències de manera eficaç en el moment de la veritat.

PRODUCTES ASSEGURADORS ESPECIALS PER FAMÍLIES
Patrimoni Familiar (llar, vehicles, subsidi, edificis, comerços, etc.).
Estalvi (pla de pensions, PIA, estalvi sistemàtic, fons d’inversió).
Vida (vidarisc i accidents, decessos, malalties greus).
Salut i Assistència (assistència sanitària, assistència en viatge).

PRODUCTES ASSEGURADORS ESPECIALS PER EMPRESES
Patrimoni (multirisc empresarial, pèrdua de beneficis, etc.) 
Crèdit (Solucions al crèdit, avals i licitacions).
Responsabilitats (empresarial, de producte, de l’activitat, etc.).
Persones (assegurances col·lectives, retribució flexible, home clau, etc.)

Per aquest motiu creem productes a mesura per a cada tipus de client:



Unibrok XXI 
Correduría de Seguros
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Corredoria d’Assegurances
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C. Lorente 
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Compromisos amb els nostres clients, perquè són l’eix central del nostre desenvolupament tant professional com humà.

Compromisos amb nosaltres mateixos, d’invertir en ajudar les persones a millorar i no de prescindir-ne.

Compromisos amb els nostres proveïdors, per garantir l’honestedat i la transparència durant el llarg camí que hem recorregut i que recorrerem junts.

Compromisos amb el nostre entorn, per dur a terme la nostra activitat d’acord amb la realitat que mou el món i ajudar a mantenir llocs de treball respon-
sables, estables i de qualitat.

COMPROMÍS F&O

Som conscients que el nostre negoci és un negoci de persones. Per 
això, el nostre equip humà és la nostra gran força. Som un grup que no 
ha parat de créixer i que s’ha basat en el compromís de treball i en la 
implicació vers el futur.

2011

2012

2013

2010 136 Persones

156 Persones

159 Persones

162 Persones

Llicenciats51

Corredors Superiors44

MBA i Programes Directius12 24%23% 16% 7% 6% 6% 6% 4% 4% 3% 2%
Companyies per % de nombre de pòlisses contractades

La independència es demostra amb l'ampli ventall d'asseguradores i la 
mínima concentració de cobertures contractades en cada una d’elles. 

La nostra vocació de continuïtat requereix i exigeix, per sobre de tot, uns compromisos. 

Ser Ferrer&Ojeda és combinar experiència, creativitat i talent. És passió per una professió que té la responsabilitat d’ajudar les persones quan més ho 
necessiten. És saber i sentir que els esforços amb el client d’avui han estat i són la clau del nostre present i del nostre futur. 



Et garantim una funcionalitat òptima dels productes asseguradors en les seves diferents fases i, sobretot, en el moment de la 
veritat.

¿PORQUÈ F&O?

ASSESSORAMENT PERSONALITZAT
El primer pas per tenir un bon programa assegurador és el reconeixement i la quantificació dels riscos als quans ens enfrontem, avui i demà. 
Per això   treballem conjuntament amb el client per detectar-los, prevenir-los, analitzar-ne l’impacte i donar-los solucions.

PROPOSTA DE SOLUCIONS
La nostra experiència i reconeixement en el mercat assegurador són les eines que ens permeten aconseguir condicions i cobertures a l’abast 
de molt pocs. L’objectiu és protegir-te dels riscos detectats i oferir les garanties, cobertures i costos adequats.

MANTENIMENT I SEGUIMENT
Les teves assegurances i les de la teva empresa han d’evolucionar amb tu. Per això fem un seguiment de la validesa de les condicions i les 
cobertures i sempre les mantenim ajustades a la teva realitat i a la del mercat.

SUPORT I TRAMITACIÓ DE SINISTRES
En el moment del sinistre és quan tot el treball previ ha de respondre. És l’hora de la veritat. Posem a la teva disposició un equip d’experts en 
l’anàlisi, el plantejament, la tramitació i la resolució de sinistres. El nostre únic objectiu és defensar els teus interessos.



A PROP TEU

Oferim als nostres clients solucions asseguradores arreu del món. El nostre 
compromís és acompanyar-te en els teus projectes internacionals i que tinuis 
la certesa que els teus riscos a l’estranger estan en bones mans. Per tot això, 
a Ferrer&Ojeda som socis fundadors d’UNIBA Partnership, un dels proveïdors 
independents més importants del món en la gestió de riscos internacionals. 
Tenim presència als cinc continents i a més de 120 països.

Només si som a prop teu podrem complir el nostre compromís de qualitat i de servei personalitzat.

Comptem amb una extensa xarxa d’oficines i de col·laboradors per tota 
la geografia espanyola, amb l’objectiu de donar un servei personalitzat, 
allà on ens necessitis. 

Oficines
Col·laboradors



ASSEGURANCES PER FAMÍLIES

La nostra manera d’entendre i de desenvolupar la relació amb el client consisteix en la generació i la transmissió de confiança.

Any rere any, el 98 % dels nostres clients renoven la seva 
confiança en nosaltres gràcies a la bona resposta en el 
moment de la veritat.

El 50 % dels nostres clients integrals fa més de 10 anys que 
confien en nosaltres. D’aquesta manera acumulen un cicle 
de vida mitjà de més de 20 anys.

Hi ha 14.443 persones que confien en nosaltres per assegurar 
allò que els és més important: salut, vida i estalvi.

Comptem amb un equip de 50 especialistes en assegurances familiars que treballen exclusivament per crear programes asseguradors innovadors i detectar i 
solucionar les necessitats que habitualment el consumidor desconeix. 



*Promedios anuales

La confiança dels nostres clients es resumeix en l’alta mitjana de pòlisses per client que acumu-
lem (3,7 pòlisses/client). 

L’alt grau d’experiència assegurant empreses familiars ens permet ser grans especialistes en la gestió dels 
programes asseguradors per a la “família empresària” i desenvolupar productes més complets 
i ajustats a la seva realitat.

Los clientes particulares de Ferrer&Ojeda nos premian con su renovación cada año. 
Por eso, nuestras pólizas tienen un promedio de duración muy superior a la media española:

Espanya
F&O

Multirisc

6,6 8,6

Salut

8,1 14,3

Vida

7,3 14,6

Mitjana d'anys de durada comparat amb la mitjana espanyola de 
tres rams exemple

25.000
CONDUCTORS 
ASSEGURATS

2.300
CLIENTS 

NOUS

6.770
SINISTRES 
RESOLTS

161.000
REBUTS

GESTIONATS 

ASSEGURANCES PER FAMÍLIES



ASSEGURANCES PER EMPRESES

Les empreses sempre han estat la nostra raó de ser. Per això, més de 6.000 grups empresarials confien en les nostres solucions 
asseguradores com a  garantia de continuïtat i d’estabilitat. 

El 63 % dels nostres clients empresa confien en nosaltres 
des de fa més de 10 anys.

El 30 % de les nostres empreses ens confien les asseguran-
ces més delicades, per la seva repercussió personal i 
econòmica: home clau, RC de directius i productes de 
garantia financera o crèdit.

Les cobertures per a empreses no són una commodity. Cada sector, cada producte i cada 
servei requereixen cobertures concretes que han de dissenyar experts asseguradors. 
Treballem per crear programes per a les noves formes de fer empresa i per als nous 
empresaris.

El 30 % de les nostres empreses ens confien les asseguran-
ces més delicades, per la seva repercussió personal i 
econòmica: home clau, RC de directius i productes de 
garantia financera o crèdit.

40.000



La nostra qualitat és recolzada per les més de 6.748 empreses que confien en nosal-
tres per cobrir els seus riscos. 

El nostre equip d’especialistes ens permet assessorar a empreses de qualsevol 
dimensió: 

Fins a 1 milió 
d’euros de 
facturació

2.619 empreses

D’1 a 
5 milions d’euros

De 5 a 
25 milions
d’euros

Més de 
25 milions 
d’euros

2.292 empreses 1.514 empreses 323 empreses

2.101

706 

1.039

333

295

287

226

1.760

1.034
EMPRESES 

NOVES 

7,1
PÒLISSES

PER EMPRESA

12.145
VEHICLES

ASSEGURATS

10.025  
SINISTRES
RESOLTS

*mitjana anual

ASSEGURANCES PER EMPRESES

ASSOCIACIONS I FEDERACIONS

COMUNICACIÓ I PUBLICITAT

VEHICLES I TRANSPORTS

SANITAT

EMPRESES COMERCIALS

ENERGIES I MATÈRIES PRIMES

FABRICACIÓ INDUSTRIAL

EMPRESES DE SERVEIS



ASSEGURANCES PER INSTITUCIONS PÚBLIQUES

Comptem amb un equip de 10 persones dedicades exclusivament a assessorar a Institucions Públiques amb l'objectiu de 
dissenyar productes específics que s'ajustin a les necessitats de cadascuna d'elles.

Fa més de 20 anys que estem especialitzats en Institucions Públiques de tot tipus. A dia d'avui són més de 700 les que ens confien els seus actius 
més importants; les seves persones, les seves responsabilitats i el seu patrimoni.

Cada any una mitja de 82,2 Clients Públics confien en nosaltres 
per primera vegada

2010 2011 2012 2013

633

687
682

777

anys

Tenim un equip de professionals dedicats exclusivament a tramitar els sinistres 
específics d'entitats públiques:

1.853,3

855,2

455,5

311,2

215,7

32,2

*Sinistres tramitats a l’any

Reclamacions rebudes de tercers

Danys al patrimoni públic

Reclamacions realitzades per tercers

Accidents i atenció al Funcionari

Sinistres d'automòbils

Cancel·lacions per causes meteorològiques



COL·LECTIUS F&O

Analitzem les necessitats específiques del 
sector, oferim condicions que serien inabasta-
bles sense la força d’un gran col·lectiu i duem 
a terme íntegrament la gestió comercial i 
administrativa per tal que els associats 
percebin avantatges tangibles pel fet de 
pertànyer al col·lectiu.  

Fa anys que aportem contingut a asso-
ciacions i a col·legis professionals i els 
oferim avantatges i productes exclusius 
per als seus associats.

Gestió integral de les necessitats de comunitats, els seus veïns i l'administrador.
2.084 comunitats de propietaris assegurades
Paquet de cobertures especifiques creades per a administradors i els seus clients.
1.253 sinistres tramitats a l'any.

Participació a congressos, programes únics per a Associats, desenvolupament TIC, etc.
Més de 1.025 clients
Més de 3.750 pòlisses 

Gestió de pòlisses col·lectives, atenció al Col·legiat, auditories personalitzades, etc.
Més de 3.740 assegurats
Més de 20 professionals especialitzats

Negociació de cobertures col·lectives i creació de productes complementaris.
Més de 3.000 empleats assegurats
5.000 pòlisses contractades vinculades a productes diversos

ASSOCIACIONS EMPRESARIALS DE PRIMER NIVELL

EMPRESES QUE INTEGREN LES ASSEGURANCES 
EN ELS SEUS SERVEIS A CLIENTS I EMPLEATS

ADMINISTRADORS DE FINQUES

DELS PRINCIPALS COL·LEGIS PROFESSIONALS



CONEXIONES F&O

CAMBRES DE COMERÇ
Cambra de Comerç de Barcelona
British Chamber of Commerce in Spain
Chambre de Commerce et d’Industrie Française de Barcelone
Deutshe Handelskammer Für Spanien

ASSOCIACIONS DE RISC
AGERS
Pool de Riesgos Medioambientales

ASSOCIACIONS SECTORIALS
ADECOSE
COJEBRO
AEMES
Club Català de Corredors

ESCOLES DE NEGOCIS Y FORMACIÓ
CECAS
ESADE
EADA
IESE

La participació activa en organitzacions 
empresarials, sectorials i socials és la 
millor manera de conèixer el món que 
ens envolta, de participar-hi i d’ajudar 
a transformar-lo. 

COL·LEGIS
Consell de Col·legis de Mediadors d’Assegurances de Catalunya
Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros.  
Colegio de Ingenieros Industriales de Barcelona
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L’EQUIP DE FERRER�OJEDA 
QUEDA A LA TEVA DISPOSICIÓ 
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