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

Abr

22Més de 20 anys al seu servei

Li recordem que disposa de més ofertes asseguradores com l'AssegurAnçA decennAL de dAnys o 
l'AssegurAnçA de comunitAt per A propietAri verticAL, entre d'altres.

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 D'AVERIA DE MAQUINÀRIA 
DE CONSTRUCCIÓ
L'assegurança d'Averia de Maquinària de Construcció co-
breix els danys a les màquines destinades a treballar en 
obres d'edificis o en obres civils durant un any o durant el 
temps en què la màquina s'està utilitzant en una obra.

El valor assegurat és el valor d'un altre bé nou (sense im-
postos) de la mateixa classe o capacitat anàloga, incloent-
hi despeses de transport, muntatge i drets de duana.

Els riscos coberts són els danys i les pèrdues materi-
als soferts per les màquines assegurades com a con-
seqüència immediata i directa d'una causa accidental, 
sobtada i imprevisible.

Les causes poden ser:
Causes internes:
•	 Errors de disseny, càlcul o muntatge, defectes de 

fundició de material, de construcció, de mà d'obra i 
ús de materials defectuosos.

•	 Fallades en els dispositius de mesurament, control, 
regulació i seguretat.

•	 L'acció directa de l'energia elèctrica com a resultat 
de sobretensió, sobreintensitat, curtcircuits, autoes-
calfaments o arcs voltaics.

•	 Incidents de l'explotació, com ara esquinçament a 
causa de la força centrífuga, afluixament de peces, 
autoescalfament, fatiga mecànica, tèrmica o química i 
manca d'aigua a les calderes o recipients de pressió.

Incendi per causa interna:
•	 Danys provocats per un incendi originat internament 

per causes inherents al funcionament.

Causes externes:
•	 Errors de manipulació, imperícia, negligència i actes 

malintencionats del personal de l'assegurat, sem-
pre que aquests siguin aliens al coneixement de 
l'assegurat i no hagin estat induïts per aquest.

•	 Incendi, explosió, impacte directe del llamp i extinció 
d’incendis.

•	 Robatori o espoliació.

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

•	 Enfonsament o despreniment de terrenys, inunda-
cions, neu, vents, calamarsa i altres causes anà-
logues de la naturalesa, sempre que no hi tingui 
aplicació la cobertura del Consorci de Compensació 
d'Assegurances.

•	 Fets malintencionats de tercers que no tinguin 
caràcter politicosocial i sempre que l'assegurat hagi 
fet el possible per evitar-ne la realització.

•	 Cops, bolcades, caiguda o xoc per impacte amb ob-
jectes mòbils o immòbils.

Aquesta assegurança es pot contractar en dues modali-
tats: pòlissa anual o pòlissa temporal. La pòlissa anual 
compta amb un període de cobertura d’un any, podent 
ser renovable. La pòlissa temporal és una pòlissa amb 
durades específiques per a cada maquinària

Garanties

 » Garanties Bàsiques: Danys per causes externes, In-
cendi per causes internes, Robatori (opcional)

 » Garanties Complementàries Opcionals: Despeses 
addicionals, Despeses de retirada, Lloguer d'una 
màquina de substitució, Pèrdues econòmiques re-
sultants d'un contracte de lísing, 


