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ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT
CIVIL DE CONSTRUCCIÓ
Aquesta assegurança va dirigida a les empreses del
sector de la construcció (edificació o enginyeria civil),
ja siguin promotores, constructores o subcontractistes
que vulguin veure coberta la responsabilitat extracontractual en què puguin incórrer.

la protecció del seu patrimoni i per això Ediseguros
Mediación, Corredoria d'assegurances de l'APCE
conjuntament amb les principals companyies asseguradores posa a la seva disposició aquesta assegurança
amb les millors garanties i primes.

Dins de les activitats que comporten risc, la construcció
ocupa un lloc destacat pel que fa a la responsabilitat,
pel fet que el procés constructiu és una operació complexa des del punt de vista tècnic i jurídic.

Mitjançant aquesta assegurança l'Assegurador assumirà dins dels límits pactats en la pòlissa, les conseqüències pecuniàries derivades de les reclamacions
degudes a danys materials, danys personals i perjudicis patrimonials derivats d'aquests danys, causats involuntàriament a tercers en l'exercici de les activitats
professionals declarades per l'empresa assegurada.

L'empresa de construcció, com a factor de risc dins de
la societat industrialitzada, precisa de l'assegurança
de responsabilitat civil com a instrument eficaç per a
GARANTIES
Responsabilitat Civil de l'Explotació

Empara els danys que tenen lloc en la fase d'execució de l'activitat constructiva assegurada.

Responsabilitat Civil per danys a “colindants”
Ocasionats als edificis contigus a l'obra executada.

Responsabilitat Civil complementària de realització de treballs d'enderrocament i/o demolició
Realitzats previs a l'execució de l'obra.

Responsabilitat Civil Subsidiària de subcontractistes

Es garanteixen els danys pels quals l'assegurat hagi de respondre per actes de tercers que actuïn sota la seva dependència.

Responsabilitat civil patronal

Empara la responsabilitat de l'empresari com a conseqüència dels danys personals que pateixin els treballadors com a conseqüència d'accidents de treball.

Responsabilitat Civil Creuada

Relativa als danys personals que pateixin entre si els subcontractistes de l'assegurat.

Responsabilitat Civil Locativa

La que neix dels danys ocasionats als immobles utilitzats per l'assegurat com a inquilí.

Responsabilitat Civil per Contaminació Sobtada

Empara responsabilitats nascudes de danys ocasionats per la dispersió de substàncies en l'aigua, aire o sòl que produeixin en
la qualitat dels mateixos un deteriorament que resulti nociu o perillós.

Responsabilitat Civil Post-Treballs

Responsabilitats derivades de danys ocasionats una vegada finalitzats els treballs realitzats per l'assegurat.

Fiances Penals
Defensa criminal de l'assegurat

Comprèn els honoraris d'advocats i procuradors per a defensa en causa penal així com les despeses judicials o extrajudicials.
Sol·liciti més informació, li aclarirem qualsevol dubte o consulta.
Sol·liciti el seu pressupost personalitzat i contracti la seva assegurança al millor preu.

Li recordem que disposa de més ofertes asseguradores com l’Assegurança De comerços i
oficines o l'Assegurança d'accidents conveni, entre d'altres.

