Assegurança d’EMPRESA I INDÚSTRIES
Document d’informació sobre el producte d’assegurança
Empresa: Seguros Bilbao, Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros
Registrada a: Espanya. Núm. autorització entitat asseguradora: C0026

Producte: Maquinària i Equips
Electrònics

La informació precontractual i contractual completa relativa al producte d’assegurança es facilita en altres documents com ara la
nota informativa, així com les condicions generals, particulars i, si escau, especials del contracte d’assegurança.

En què consisteix aquest tipus d’assegurança? És una assegurança destinada a cobrir els danys materials directes
que puguin patir les màquines, instal·lacions i equips assegurats i que en facin necessària la reparació o reposició per recuperarne la funcionalitat. Hi ha tres modalitats de cobertura bàsica (avaria interna, danys externs i equip electrònic) en funció del tipus
de màquina que s’hagi d’assegurar (sigui maquinària fixa, autopropulsada o mòbil, o equips electrònics).

Què s’assegura?

Què no està assegurat?

Danys materials directes ocasionats per alguna de
les causes que s’apunten a continuació, quan es
produeixin de manera accidental i imprevisible.

Principals exclusions de l’assegurança:

Aquest producte d’assegurança permet
confeccionar una oferta a mida de cada
contractant. Resum de les principals cobertures i
riscos assegurats si es contracten expressament:
Cobertura interna:
Danys elèctrics.
Danys per error de disseny, muntatge o defecte
de material.
Danys interns per imperícia, negligència, actes
malintencionats.
Incendi o explosió interns.
Cobertura danys externs:
Incendi o explosió, caiguda del llamp.
Robatori i desperfectes per robatori o
temptativa.
Col·lisió, bolcada, impacte o caiguda d’objectes
Enfonsament, corriment de terres.
Fenòmens anormals de la naturalesa.
Danys per aigua.
Imperícia, negligència, actes malintencionats.
Altres garanties contractables:
Béns refrigerats.
Vessament de líquids a dipòsits.
Portadors externs de dades.
Danys durant la circulació i/o transport.
Despeses addicionals, necessàries i derivades
d’un dany indemnitzable.
Responsabilitat civil.
Trencament de vidres.
Pèrdua de beneficis.

El dol o culpa greu del prenedor i/o l’assegurat
o de les persones que en depenen o hi
conviuen.
Parts fungibles, consumibles o de vida
limitada.
Combustibles, lubricants, refrigerants,
catalitzadors i altres mitjans d’operació.
Danys o pèrdues descoberts efectuant un
inventari físic o una revisió de control. Furt o
pèrdua.
Ús o desgast normal, deteriorament gradual pel
funcionament normal.
Corrosió o oxidació.
Experiments, assajos o proves en què se
sotmeti la màquina, de manera intencionada, a
un esforç superior al normal.
Danys ocorreguts en mines, galeries i llocs de
difícil accés. Danys a conseqüència de
voladures.
Manteniment en servei després d’un sinistre.
Danys i pèrdues dels quals sigui responsable
legalment o contractualment el fabricant o
proveïdor de la maquinària.

Hi ha restriccions pel que fa a la cobertura?
El contracte detalla l’abast de cadascuna de les cobertures, així com alguns supòsits que no queden emparats.

On estic cobert?
Als llocs on es desenvolupa l’activitat assegurada, que ha d’estar informada a la pòlissa d’assegurança.

Quines són les meves obligacions?
• Respondre veraçment el qüestionari de sol·licitud de l’assegurança.
• Pagar els rebuts de prima de l’assegurança que estipula el contracte.
• Comunicar a l’assegurador qualsevol modificació que es produeixi en el risc.
• Comunicar el sinistre en un termini màxim de 7 dies i aportar la informació i documentació necessària per
comprovar i valorar els danys, així com facilitar l’actuació dels tècnics nomenats per l’assegurador a aquests efectes.
• En cas de sinistre s’han d’utilitzar els mitjans al seu abast per minorar-ne les conseqüències.

Quan i com he d’efectuar els pagaments?
En el moment de la contractació i segons la forma de pagament que indica el contracte. Si el contracte es prorroga, en
la data d’inici de la renovació. El pagament es pot efectuar mitjançant domiciliació bancària o, si escau, targeta de crèdit
o dèbit.

Quan comença i finalitza la cobertura?
Un cop abonat el primer pagament, la cobertura comença i finalitza a les hores i dates que indica el contracte. Es pot
prorrogar per anualitats successives, si així ho preveu el contracte.

Com puc rescindir el contracte?
Mitjançant una notificació escrita adreçada a l’entitat asseguradora i efectuada com a mínim amb un mes d’antelació
a la conclusió del període de l’assegurança en curs.

