Barcelona, a 9 d'Abril de 2020

CORREDURIA MUTUAL DE CONDUCTORS VINCULADA A MUTUAL DE CONDUCTORS MPS, SAU Inscrita en el Registro Administrativo de Distribuidores de Seguros, de la DGSFP con la clave J-3189.
CIF A58441049.Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, volumen 9010, libro 8234, sección 2ª, folio 178, hoja B-106827 inscripción 1ª.

Benvolgut/da senyor/a:
L'informem que, en virtut de la resolució dictada en data 1 d'abril de 2020 pel Jutjat Mercantil núm. 9 de
Barcelona, la cartera d'assegurances de Broker Bcn Corredoria d'Assegurances, S.L. de la qual és vostè client,
ha estat adjudicada a favor de Correduria Mutual de Conductors Vinculada a Assegurances MDC, la qual
assumeix tots els efectes contractuals i legals com a mediador de les seves pòlisses en vigor.
MDC és un important grup assegurador amb seu a Barcelona que compta a l'actualitat amb més de 100
treballadors en les nostres oficines de Madrid, València, Palma i 11 oficines per tota Catalunya, així com més
de 300 col·laboradors.
EL GRUP MDC ESTÀ COMPOSAT PER:
SEGUROS MDC: La matriu del grup. És una Mútua amb més de 100 anys d'història d'especialització en
rams personals. L'entitat és altament solvent, amb un marge de solvència que supera en més del doble
la de la mitjana asseguradora espanyola.
CORREDURIA MDC: Especialista en automoció i autònoms, gestiona actualment 20 milions d'euros en
primes.
AGÈNCIA DE SUBSCRIPCIÓ MDC: El grup compta també amb una agència que proveeix d’assegurances
nínxol i modulars per a col·lectius amb dificultats de cobertura en el mercat espanyol.
Finalment, TU PUNTO LEGAL és l'Assessoria del Grup d'empreses, la qual a través dels seus advocats
especialistes, proveeix solucions juridicas i una tramitacion de sinistres especialitzada.
Així, a partir d'aquest moment, l'equip que actualment els atén a Broker BCN s'incorpora al Grup MDC amb
el que conjuminarem tant la seva professionalitat com les millores que li aportarà un grup com MDC amb l'únic
objectiu d'oferir-li el servei més eficaç consolidant la confiança que ja tenien en Broker Bcn.
En el cas en què no estigués conforme amb aquest canvi de posició mediadora, té el dret a oposar-se al
tractament de les seves dades amb tal finalitat, en el termini de trenta dies després de la recepció d'aquesta
comunicació al mail lopd@segurosmdc.com
Des de MDC li agraïm la confiança dipositada en nosaltres i li donem la benvinguda al nostre Grup.
Atentament,

Albert Prat
Administrador Correduria MDC
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