Un bon
negoci,
una bona
protecció
—
Assegurança
d’oficines

Què és?
Gràcies a l’Assegurança d’oficines,
el patrimoni del teu negoci romandrà protegit davant de qualsevol
imprevist. A més, les cobertures la
converteixen en una opció flexible,
capaç d’adaptar-se a les característiques i les particularitats de qualsevol activitat professional.

Quines són les cobertures
principals?
L’Assegurança d’oficines t’ofereix, a més de
les cobertures més bàsiques, la possibilitat
d’adaptar-les a les necessitats de la teva
oficina.
Cobertures bàsiques
• Equips ofimàtics i avaria de maquinària.
• Pèrdues a causa de la paralització de
l’activitat.
• Robatori i espoliació dels béns
assegurats i dels diners en efectiu,
desperfectes ocasionats pel robatori,
despeses de substitució de panys…
• Danys en instal•lacions i aparells
elèctrics.

Més cobertures
• Incendi, impacte de llamp o explosió.
• Fenòmens atmosfèrics (pluja, vent, pedra, neu…)
i filtracions d’aigua a través de teulades.
• Altres danys materials a causa d’actes vandàlics,
col•lisions de vehicles o aeronaus, fugues del sistema
d’extinció d’incendis, etc.
• Danys causats per l’aigua: goteres (provinents de pisos
superiors o contigus), ruptura de canonades o oblit del
tancament de l’aixeta, despeses de localització
i reparació de canonades, i excés en el consum d’aigua
per la ruptura de canonades.
• Ruptura de cristalls, rètols, vitroceràmiques, marbres
i granits i pisa sanitària.
• Responsabilitat civil d’immobles, explotació i patronal.
• Béns desplaçats temporalment.
• Tot risc de danys materials.
• Honoraris de perit.
• Despeses derivades d’un sinistre: desallotjament,
salvament, minoració, desenrunament, honoraris
d’arquitectes, pèrdua de lloguers, reposició d’arxius
i despeses de restitució estètica.

A més, posem a la teva disposició
els serveis següents:
•
•
•
•
•
•
•

Assistència telefònica les 24 hores del dia
Assistència informàtica online
Personal de seguretat en cas d’incident
Servei de reparació propi
Defensa i protecció jurídiques
Servei telefònic de consultes jurídiques
Assistència a oficines

