Barcelona a 10 / setembre / 2013

Certificat d’assegurança de Responsabilitat Civil
Aquest imprès només certifica que existeix una assegurança i, per tant, ni modifica, ni amplia ni
restringeix cap aspecte del contingut de les condicions generals, particular o especials, les quals
han estat acceptades per la persona assegurada i regeixen la cobertura de la pòlissa d’assegurances
que s’indica a continuació.
Número de pòlissa d’assegurances
de responsabilitat civil

941576

Prenedor/a de l’assegurança

JORDI MERCHAN BOIXEREU
39736703-V

Període de vigència

02/09/2013
02/09/2014

ANDRES MARTIN CACHON, RESPONSABLE COMERCIAL DE MARTIN Y CACHON
CORREDURIA DE ASSEGURANCES, S.A. con CIF A-58373614
C E R T I F I C A:
Que AXA , CIF A-60917978 té subscrit amb el prenedor de l’assegurança el contracte
d’assegurança indicat que empara, en els termes i les condicions que s’hi estableixen, les
reclamacions imputables a la responsabilitat civil del Prenedor/a de l’assegurança, d’acord amb la
normativa vigent, pels danys causats a terceres persones en el desenvolupament de l’activitat
assegurada.
Activitat Objecte de l’assegurança: Instal.lacions i manteniment d’Aigua, gas, electricitat,
calefacció, climatització, a.c.s.; instal·lacions petrolíferes realitzades per empreses
petrolíferes instal·ladores de categoria 1 , telecomunicacions i fred industrial
Risc assegurat: L’assegurança és vàlida per al conjunt de danys corporals, materials i perjudicis
econòmics consecutius, fins a les sumes assegurades que per a cadascun dels riscos.
S’indiquen tot seguit:
Límits de Suma
Assegurada
Explotació
Post-Treballs

Límit per
Limit per
sinistre
anualitat
750.000
750..000
 4 anys per instal·lacions de gas
 3 any per a la resta d’instal·lacions

Límit per
víctima
300.000

Franquícia
300

LA POLISSA DE REF. ESTA AL CORRENT DE PAGAMENT FINS A LA DATA INDICADA

Corredoria amb clau d’autorització DGSFP nº J0127, inscrita en el Registre de Corredors de la Direcció general d’assegurances, concertada pòlissa de Responsabilitat Civil segons art.27.1 i) i capacitat financera segons art.27.1 f) Llei 26/2006 de 17 de juliol, de mediació d’assegurances. A
l'omplir aquest formulari Vostè és conscient que les dades personals facilitades s’incloguin en els fitxers de MARTIN I CACHON, CORREDORIA D’ASSEGURANCES, s. a. per a poder-li informar i enviar promoció publicitària per qualsevolmitjà, fins i tot per via electrònica, sobre els nostres
productes d’assegurances, sent obligatòria la complementació de totes les dades per a les fins sol·licitades. Aquestes dades seran tractades de forma confidencial i estaran subjectes als drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb la legislació vigent, mitjançant sol·licitud
escrita de d’interessat i dirigida per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament, contingut i recepció, juntament amb fotocòpia del seu DNI a MARTIN I CACHON, CORREDORIA D’ASSEGURANCES, s. a., c/ Compte Borrell, 230 3 ª planta, 08029 Barcelona.

