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Butlletí informatiu  
de la corredoría d'assegurances de l'Associació de Promotors de Catalunya

Abr

1915 anys al seu servei

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

Aquest producte té com a objectiu cobrir els danys ma-
terials que pateixin els béns assegurats a conseqüèn-
cia d'una causa sobtada, accidental i imprevista, i cobrir 
les reclamacions que es presentin sempre que es de-
rivin de la propietat o explotació d'un negoci i sempre 

que les causes no estiguin excloses en les condicions 
generals i/o particulars de la pòlissa.

Les cobertures més destacades que es poden contrac-
tar al llarg de la vida del contracte de l'assegurança són 
les següents:

Sol·liciti més informació, li aclarirem qualsevol dubte o consulta. 
Sol·liciti el seu pressupost personalitzat i contracti la seva assegurança al millor preu.

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

GARANTIES
Responsabilitat civil immobiliària:
S'indemnitzen els danys que es causin a tercers, derivats de la propietat o ús que es facin dels immobles o instal·lacions. 
També s'indemnitza pels danys que es produeixin a la propietat, si s'és inquilí.

Responsabilitat civil d'explotació:
S'indemnitzen els danys materials o personals que es causin a tercers, per la responsabilitat extracontractual derivada de 
l'activitat normal del negoci.

Responsabilitat civil patronal:
S'indemnitzen els accidents de treball que pateixi un empleat en el desenvolupament de l'activitat objecte de l'assegurança.

Responsabilitat civil creuada:
S’indemnitzen les reclamacions davant de possibles danys (corporals i materials) soferts per part dels treballadors de les con-
tractes o subcontractes.

Responsabilitat civil de productes:
S'indemnitzen els danys i perjudicis que causin els productes que es fabriquin o es subministrin

Responsabilitat civil de treballs acabats
S'indemnitzen els danys que causin els treballs realitzats un cop lliurats, sempre que aquests danys siguin conseqüència 
d'una mala execució.

Responsabilitat civil de contaminació accidental
Es cobreix la responsabilitat civil derivada de la contaminació quan es produeixi per una descàrrega, dispersió, fuga o escapa-
ment de contaminants o pol·lucionants a la terra, l'atmosfera o qualsevol curs o massa d'aigua, exclusivament si es produeix 
de forma sobtada i accidental.

Defensa jurídica
S'ofereix assistència jurídica i es cobreixen les despeses de procediments administratius, judicials o arbitrals.
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construïm seguretat


