
Electium forma part de Mémora, grup líder a Espanya de serveis funeraris.
Electium és un nou concepte en serveis funeraris que t'ofereix la possibilitat de 
contractar en vida el teu funeral i evitar a la teva família la presa de decisions en un 
moment tan dolorós.
Et permetrà decidir i personalitzar tots els detalls del teu comiat.
Electium va dirigit a persones que no disposen d'una assegurança de decés i que 
volen deixar solucionat tot el que gira al voltant d'un funeral.
"Sigues previsor i suma't a Electium“

Electium és per a tu si et sents identificat amb alguna d'aquestes afirmacions:
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"Encara que no m'agrada parlar de la 
mort he decidit deixar solucionat el 
meu funeral perquè sé que és una 
cosa inevitable i no vull que altres 

s'hagin de preocupar"

"Vull una cerimònia religiosa en la 
qual els meus familiars i amics rebin 
una rosa blanca... i, sobretot, no vull 
que els meus fills hagin de decidir ni 

fer-se càrrec de res"

"Mai m'he considerat algú tradicional. 
Molts em defineixen com a autèntic i 
el meu desig és sorprendre els meus 

fins i tot en el meu funeral" 

"Per a mi és molt important que 
respectin la meva decisió de tenir 
una cerimònia laica i el meu desig 

de incinerar-me"

"Vaig anar al funeral d'un amic i em 
vaig sentir malament, el coneixia molt 
bé i, realment, crec que no li hagués 
agradat res del que es va fer. No vull 

que això em passi a mi "

"Sóc fan del jazz des que tinc ús 
de raó, al meu funeral vull que la 

música de Miles Davis estigui 
present i m'acompanyi en el meu 

últim adéu"

"Adoro als meus pares, sempre han 
estat al meu costat quan els he neces-
sitat. Sé que quan faltin serà un dels 
moments més durs de la meva vida. 
No vull estar per a res ni per a ningú, 
per això he decidit parlar amb ells i 

contractar un Electium "

"Quan em van comentar que amb 
Electium puc deixar un escrit als meus 
fills perquè el rebin just aquell dia en 

què jo ja no hi seré, vaig pensar que era 
el millor servei del món. Per mi no té 

preu el poder consolar i ajudar els 
meus fills en aquest moment en el qual 

no hi seré i ells em necessitaran "

“Duran la meva vida he pres moltes 
decisions i totes elles reflecteixen la 

persona que sóc: vaig decidir 
casar-me, tenir fills, muntar el meu 
propi negoci ... Vull decidir també 
com acomiadar-me d'aquest món"



Hi ha algun tipus de condició per a contractar un Electium? 
No tenir assegurança de decés.

Puc escollir qualsevol tanatori?
Per descomptat, pots escollir qualsevol tanatori Mémora.

¿Electium és una assegurança de decessos? 
No, Electium és la contractació en vida del servei funerari, donant al client la possibilitat 
de triar tots els detalls.

Per temes de salut, historial mèdic o per edat, no sempre és possible contractar una 
assegurança. Puc contractar un Electium? 
Qualsevol edat és bona per contractar un Electium ja que no posem cap límit. Tampoc es 
requereix cap historial mèdic, ni acreditar un bon estat de salut.

Puc contractar Electium per a una altra persona? 
Com a familiar directe no hi ha cap inconvenient en què el contractant sigui diferent al 
beneficiari del contracte.

Com es realitza el pagament?
Electium ofereix diferents alternatives per facilitar la contractació del servei, així doncs, 
es pot realitzar un únic pagament, finançar-lo o, fins i tot, un pagament fraccionat sense 
interessos.

Puc fer modificacions sobre l'inicialment contractat? 
Es poden fer canvis i incorporar nous serveis en qualsevol moment.

És possible cancel·lar el contracte?
Sempre es pot rescindir de forma anticipada un contracte Electium tenint dret a la devo-
lució del 80% de l'import desemborsat (impostos exclosos).

Arribat el moment, com cal procedir?
Amb una única trucada, nosaltres ens encarreguem d'organitzar i complir amb tot el 
que tu vas decidir al seu dia.

Després de la defunció, la família o persones de confiança poden modificar serveis 
contractats pel client en vida? 
Només el contractant en vida pot modificar la seva voluntat. Electium garanteix el com-
pliment de la mateixa quan ell no hi sigui.

Preguntes freqüents:

9 DE CADA 10 FAMÍLIES RECOMANARIEN ELECTIUM. 

MÉS DE 4.000 PERSONES JA HAN CONFIAT EN NOSALTRES PER DEIXAR-TOT RESOLT
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