corredor

d’assegurances

Multirisc de centres d’ensenyament
Aquesta assegurança té per finalitat cobrir els danys dels edificis i el seu contingut, amb cobertures
específicament dissenyades per a donar resposta a les necessitats de les escoles.
Un dels fets diferencials és que els capitals s'asseguren en modalitat valor convingut, el que vol dir que
l’asseguradora no aplica regla proporcional derivada de la infrassegurança en les indemnitzacions.
A més, l’assegurança no té franquícies (excepte en la cobertura de danys accidentals d'equips ofimàtics).

Resum de cobertures
•

Incendis i complementaris (incendi, extinció, explosió, llamp i efectes secundaris).

•

Danys elèctrics, incloent els danys originats per avaries del quadre elèctric.

•

Fenòmens atmosfèrics (pluja, pedra, neu i danys causats per vents a partir de 80Km/h).

•

Danys per aigua, incloent les despeses de localització d’avaries i reparació de conduccions, els
danys per canalitzacions exteriors (per exemple, de la xarxa pública), les despeses de
localització sense danys (fins a 750 €) i l’excés de consum d’aigua (fins a 1.500 €).

•

Robatori i espoliació
o

Efectiu dins de caixa forta, fins a 15.000 €

o

Efectiu fora de caixa forta, fins a 3.000 €

o

Robatori d’elements del continent (plaques solars, cable de coure...), fins a 60.000 €

o

Inclòs el robatori i els danys en despatxos tancats amb clau quan la porta sigui
violentada, encara que no hi hagi trencament de portes o finestres d’accés a l’edifici.

•

Trencament de vidres, miralls i metacrilat, fins a 10.000 € (peces a partir d'1m2)

•

Danys estètics, fins a 3.000 €.

•

Béns refrigerats, fins a 5.000 €.

•

Danys accidentals d’equips ofimàtics no portàtils, fins a 10.000 € (franquícia 10%, mín. 150 €).

•

Assistència (Servei tècnic de reparadors).

•

Reclamació i defensa jurídica, fins a 3.000 €.

•

Assistència informàtica (inclou servei de recuperació de dades, backup on-line...).

Queden inclosos, formant part del contingut:
•

Els béns propietat de l’AMPA, fins a 10.000 €.

•

Els béns propietat dels empleats, fins a 3.000 €.

•

Els béns propietat dels alumnes requisats per l'escola i guardats i tancats amb clau a secretaria,
fins a 3.000 €.

•

Els llibres de text rebuts per les editorials per a la seva venda i distribució a l’escola, fins a
50.000 €.
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