ABAST de la COBERTURA
(Condicions curs 2019-2020)
L'Assegurador s'obliga a indemnitzar l'Assegurat per qualsevol dany material directe, tant intern
com extern que, de manera sobtada, accidental i imprevista, puguin patir les instal·lacions i/o
equips o aparells electrònics que es detallen a les Condicions. Particulars, amb menció expressa de la
seva marca, model i numero de sèrie i que en facin necessària la reparació o reposició, per qualsevol
de les causes que s'especifiquen a l’epígraf Riscos Coberts.
Per tal que actuï aquesta cobertura s'ha de complir que els bens assegurats es trobin en el lloc indicat
en les Condicions Particulars.
Aquesta pòlissa cobreix els bens assegurats des del moment en que, finalitzat el seu muntatge
o instal·lació, i efectuades les proves operacionals, estiguin preparats per a la seva
explotació normal, i continuen coberts en endavant tant en funcionament com aturats, així
com durant els desmuntatges i muntatges subseqüents efectuats amb l'objecte de procedir-ne a
la neteja, revisió, reparació, manteniment o qualsevol altra causa justificable.
Capital assegurat: 320 €/equip
Equips assegurats de 8:50 a 15:20h .
Franquícia: 60 € per sinistre

RISCOS COBERTS
Dins dels límits establerts en aquestes Condicions Especials, així com en les Generals, Particulars
o Clàusules annexes, l'Assegurador garanteix a l'Assegurat contra aquells riscos que es descriuen tot
seguit:
a) incendi i les despeses o danys causats per l'extinció d'aquest.
b) Explosió o implosió, seguida o no d'incendi.
c) Caiguda o acció del llamp, seguit o no d'incendi, i les ones progressives per inducció d'aquest.
d) Caiguda, impacte, col·lisió, obstrucció i entrada de cossos estranys.
e) Robatori o espoliació, exercida amb violència o intimidació sabre les coses o les persones.
f) Actes malintencionats de tercers que no tinguin caràcter polític o derivin de conflictes laborals
o socials.
g) Danys produïts per l'aigua o la humitat.
h) Negligència en l’ús o maneig inadequat.
f) Fenòmens

anormals

de Riscos Extraordinaris

de

la

naturalesa

que

no

del Consorci de Compensació

resultin

emparables

per

les cobertures

d'Assegurances.

Als efectes d'aquest apartat, es consideren anormals aquells fenòmens que no siguin previsibles en
la zona geogràfica

de l'esdeveniment

i època de l'any en que tenen lloc.

j)

Defectes de material, construcció,

muntatge,

errors de disseny, fabricació

i defectes de ma

d'obra, sempre que no estiguin emparats sota garantia.

k) Efectes del corrent elèctric, com ara curtcircuits, sobretensió, faltes d’aïllament, arc
e n ò m e n s electromagnètics o induccions electrostàtiques,

incloent-hi l'incendi quan es produeixi

per una d'aquestes causes.
I)

En general, qualsevol causa sobtada, imprevista i accidental no expressament
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