PUBLICITAT

Creant Oportunitats

Quins capitals, límits i franquícies es poden assegurar?
Hi ha diferents límits, capitals i franquícies en funció de l'activitat assegurada:
1. Activitats de transport (controlat i no controlat)
Cobertura
assegurada

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., domiciliat a Bilbao, Plaza de San Nicolás número 4, 48005 Bilbao, inscrit al Registre Mercantil de Biscaia al tom 2.083, foli 1, full BI-17-A, inscripció 1a. CIF A-48265169.

Responsabilitat
mediambiental

Suma assegurada
(per sinistre i per nul·litat d'assegurança, i per a cada centre assegurat)
300.000 €

600.000 €

1.000.000 €

2.000.000 €

3.000.000 €

4.000.000 €

5.000.000 €

6.000.000 €

Responsabilitat
civil per
contaminació
(RCC) cobertura
opcional

300.000

400.000

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

Indemnització per
treballador

150.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

Per pèrdues
de tercers per
paralització per
amenaça imminent

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

6.000

6.000

10.000

20.000

30.000

30.000

30.000

30.000

600

600

600

600

600

600

600

600

600.000

1.200.000

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(RMA)
Despeses de
prevenció d'un
risc imminent
i despeses
d'evitació de dany
mediambiental
Despeses de
reparació primària,
complementària i
compensatòria
Despeses per a
descontaminació
del sòl del centre
assegurat
Despeses per a
descontaminació
del sòl aliè al centre
assegurat

Defensa jurídica
Despeses defensa
dirigides per
l'assegurador
Despeses de
defensa dirigides
per l'assegurat
Franquícia i
màxim anual
Franquícia per
sinistre
Màxim anual
(sinistres en
diversos centres
i assegurances
contractades)
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(*) Suma assegurada

(*) Sublímit

RM-RCC

Indemnització

Entre 150.000 € i 300.000 €

100.000 €

Entre 301.000 € i 1.000.000 €

200.000 €

> 1.000.000 €

300.000 €

(**) Si no es cobreix l'RCC (opcional per a aquestes activitats), el màxim anual es redueix a la meitat

2. Activitats subcontractades en aeroports

Cobertura assegurada

Suma assegurada
(per sinistre i per nul·litat
d'assegurança, i per a cada centre
assegurat)
600.000 €

3.000.000 €

Responsabilitat civil per contaminació (RCC)

600.000 €

3.000.000 €

Indemnització per treballador

300.000 €

300.000 €

(*)

(*)

6.000 €

30.000 €

1.200 €

6.000 €

Responsabilitat mediambiental (RMA)
Despeses de prevenció d'un risc imminent i despeses d'evitació de dany
mediambiental
Despeses de reparació primària, complementària i compensatòria
Despeses per a descontaminació del sòl del centre assegurat
Despeses per a descontaminació del sòl aliè al centre assegurat

Per pèrdues de tercers per paralització per amenaça imminent
Defensa jurídica
Despeses de defensa dirigides per l'assegurador
Despeses de defensa dirigides per l'assegurat
Franquícia i màxim anual
Franquícia per sinistre
Màxim anual (sinistres en diversos centres i assegurances
contractades)

1.200.000 €

6.000.000 €

(*) Suma assegurada

(*) Sublímit

RM-RCC

Indemnització

Entre 150.000 € i 300.000 €

100.000 €

Entre 301.000 € i 1.000.000 €

200.000 €

> 1.000.000 €

300.000 €
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3. Activitats amb emplaçament fix, llevat de les subcontractades en aeroport (en aquest grup s'hi
englobarien la resta d'activitats)
Cobertura assegurada

300.000

400.000

1.000.000

Responsabilitat civil per contaminació (RCC)

300.000

400.000

1.000.000

Indemnització per treballador

150.000

300.000

300.000

(*)

(*)

(*)

6.000 €

6.000 €

10.000

600

1.200

2.000

400.000

1.200.000

2.000.000

Responsabilitat mediambiental (RMA)
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., domiciliat a Bilbao, Plaza de San Nicolás número 4, 48005 Bilbao, inscrit al Registre Mercantil de Biscaia al tom 2.083, foli 1, full BI-17-A, inscripció 1a. CIF A-48265169.

Suma assegurada
(per sinistre i per nul·litat d'assegurança, i per a cada
centre assegurat)

Despeses de prevenció d'un risc imminent i despeses
d'evitació de dany mediambiental
Despeses de reparació primària, complementària i
compensatòria
Despeses per a descontaminació del sòl del centre
assegurat
Despeses per a descontaminació del sòl aliè al centre
assegurat

Per pèrdues de tercers per paralització per amenaça
imminent
Defensa jurídica
Despeses de defensa dirigides per l'assegurador
Despeses de defensa dirigides per l'assegurat
Franquícia i màxim anual
Franquícia per sinistre
Màxim anual (sinistres en diversos centres i
assegurances contractades)
(*) Suma assegurada

(*) Sublímit

RM-RCC

Indemnització

Entre 150.000 € i 300.000 €

100.000 €

Entre 301.000 € i 1.000.000 €

200.000 €

> 1.000.000 €

300.000 €
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