ESTUDI PÒLISSA DE TOT RISC CONSTRUCCIÓ
GARANTIES BÀSIQUES
ASSEGURANÇA DE BÉNS:
Danys i/o pèrdues que pateixin els treballs de l’obra civil i les instal·lacions (també els materials
objecte d'assegurança), deguts a una causa externa sobtada, accidental i imprevisible.
La garantia de robatori únicament serà efectiva sempre i quan existeixi vigilància permanent les 24
hores del dia, o bé si l'obra es troba adequadament i suficientment tancada.
EQUIP DE CONSTRUCCIÓ:
Bastides, ponts auxiliars, armadures de fusteria, casetes i edificacions provisionals, instal·lacions
d'abastament (provisionament), conduccions, drenatges, desguassos, combustibles, petits estris i
altres béns anàlegs necessaris per realitzar l'obra.
DESENRUNAMENT I/O DEMOLICIÓ de l’obra acabada
DESPESES D’EXTINCIÓ D’INCENDIS

COBERTURES OPTATIVES
MAQUINÀRIA DE LA CONSTRUCCIÓ:
- Grues, torres giratòries i altres grues mòbils
- Resta de maquinària, formigoneres, compresors
EFECTES PERSONALS DE TREBALLADORS I OBRERS:
Pèrdues i danys materials que afectin els efectes personals d'obrers i treballadors de l'assegurat.
DESPESES ADICIONALS:
Les despeses adicionals derivades d’un dany material cobert per pòlissa, a causa de treballs efectuats
fora de l'horari normal o en dies de festa i per transports urgents.
BÉNS EXISTENTS:
Danys a béns existents situats al lloc de l’obra o adjacents, pertanyents al prenedor de l'assegurança o
a l'assegurat.
MANTENIMENT O CONSERVACIÓ:
Pèrdues i danys accidentals que pateixi l’obra assegurada durant el període de manteniment o
conservació, iniciat un cop conclosa l'esmentada obra i durant el termini d'un any a partir de la
finalització de la construcció.
ACCIONS TUMULTUÀRIES I VAGUES:
Els danys materials directes causats als béns assegurats per accions tumultuàries produïdes en el curs
de reunions i manifestacions, com també durant el transcurs de vagues legals, sempre i quan aquests
fets no tinguin caràcter o derivin en terrorisme, motí o tumult popular.
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ESTUDI PÒLISSA DE TOT RISC CONSTRUCCIÓ
RESPONSABILITAT CIVIL
RESPONSABILITIAT CIVIL EXPLOTACIÓ:
- Sublímit per víctima
RESPONSABILITAT CIVIL PATRONAL:
- Sublímit per víctima
RESPONSABILITAT CIVIL CREUADA
RESPONSABILITAT CIVIL COLINDANTS:
(antigüetat màxima 25 anys).
DANYS A CABLES O CANONADES
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