ANÀLISI OBJECTIVA PER A UNA ASSEGURANÇA DE
RISCOS INDUSTRIALS
DADES PRENEDOR/ ASSEGURAT:
CIF:
Nom:
Adreça:
Codi Postal:
Població:
DADES DEL RISC:
Situació:
Despoblat, polígon industrial, casc urbà
Torns de treball i horari
Distància parc de bombers
Descripció detallada de l’activitat i maquinària utilitzada:

LOCAL O NAU:
Any de construcció:
Alçada (+ de 5 m)
Superfície horitzontal
Nombre de plantes
Estructura de formigó, ferro o mixta
Coberta de Xapa ondulada, uralita, teules, terrassa
Altres:
Tancaments de rajola, pedra, blocs de ciment, etc.
Fals sostre de poliuretà, plàstic, fusta, altres

PROTECCIONS LOCAL:
Quantes portes i de quin tipus
Finestres a – de 4 m. I si tenen reixes
Tipus de vidres
Vigilància permanent

MESURES DE PREVENCIÓ:
Alarma: exterior, interior, connectada
Sistema d’aspiració de pols, gasos o altres
Detectors automàtics d’incendi
Prohibició de fumar
Elements talla focs interns
MESURES D’EXTINCIÓ:
Extintors fixes

Extintors mòbils
Boques d’incendi equipades
Columnes hidrants exteriors
Sprinklers (ruixadors automàtics)
Altres: Equip propi d’extinció, piscines, ...
PROCESSOS I MÈTODES DE TREBALL:
Amb o sense aplicació de calor i de quin tipus: vapor, flama, gasos, altres.
PRODUCTES INFLAMABLES (Tipus d’ emmagatzemat i situació):
Liquids i quants litres
Gasos i quants quilos
Gasos en dipòsits i quants m3
SECCIONS COMPLEMENTÀRIES (% sobre el total):
Secció de pintat, plàstic, embalatges, altres:
ALTRES DADES:
Soldadura (elèctrica, oxiacetilènica, altres)
Tipus de calefacció i combustible
Tipus de calderes, aplicació i combustible
Parallamps, presa de terra
Transformadors
Grups electrògens i combustible utilitzat
CAPITAL I GARANTIES A ASSEGURAR:
Edifici
Mobiliari i maquinària
Mercaderies, existències
Mercaderies o existències flotants
Mercaderies o existències de tercers
Mercaderies en magatzems de tercers
Motlles, models i matrius
Vehicles en repòs
Riscos extensius %
Vessament de dipòsits
Danys elèctrics a instal·lacions (a primer risc)
Danys elèctrics a aparells (a primer risc)
Pèrdua de beneficis sobre benefici brut o despeses fixes
Durada (3, 6, 9, 12 mesos)
PB. Per incendi i complementaris
PB per riscos extensius
PB per danys per aigua
PB per riscos extraordinaris
PB avaria de maquinària / equips electrònics
PB per robatori i espoliació
PB per danys elèctrics
Robatori 100%, valor parcial o primer risc
Desperfectes per robatori al continent
Transport de fons
Metàl·lic moble tancat
Metàl·lic caixa forta
Metàl·lic o joies de clients
Avaria maquinària
Equips electrònics
Portadors externs de dades

Bens refrigerats
Vidres
Compensació per desviació de valors (continent, contingut i PB) % =
Valor de reposició a nou
Honoraris de perits
Cotitzar Tot Risc
Franquícia:
RESPONSABILITAT CIVIL:
Facturació
Volum de salaris
Nombre d’empleats
Altres factors
Explotació
Objectes confiats
Locativa
Patronal
Producte
Post-treballs
Unió i Barreja
Treballs a l’exterior
Contaminació accidental
Retirada de Producte
Reclamació de Danys
Àmbit
Facturació USA i Canadà
Facturació resta del món
Capital a assegurar per sinistre i any
Límit per víctima RC. Patronal

NOTES
Assistència Jurídica
Conveni de treball
Venciment
Anul·lació preventiva
Plànol
Catàleg de Producte
Sinistres últims anys
Prima orientativa
OBSERVACIONS:

COBERTURA SOL-LICITADA i QÜESTIONS PLANTEJADES PEL CLIENT:

ASSESSORAMENT DONAT I MOTIUS/ CONCLUSIONS EN BASE A GARANTÍES I QUALITAT DE SERVEI:

OPCIÓ ESCOLLIDA PEL CLIENT:

L’interessat confirma que la corredoria ha especificat les seves exigències i
necessitats, basant-se en les informacions facilitades per ell mateix, tot confirmant que
OBSERVACIONS aquestes precisions donen resposta a les qüestions plantejades i a les cobertures
sol·licitades, i que ha estat informat sobre les diferents modalitats, així com, sobre
l’anàlisi objectiva realitzat per la corredoria, segons el que disposa la llei 26/2006 de
mediació d’assegurances en els seus articles 26 i 42.
Manifesto el desig de contractar l’opció escollida per mi mateix, tot atenent les recomanacions de la
corredoria.
Signat

