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QUÈ ÉS?

ACTIVITATS

Assegurança que té per objecte donar cobertura a la persona assegurada davant
de les conseqüències econòmiques que pugui implicar la imputació de
responsabilitat civil per causa de danys personals o materials, o bé perjudicis que
puguin patir terceres persones a qui la persona assegurada hagi prestat un servei
professional, ja sigui en nom propi o per compte d’una societat.
Activitats emparades per l’assegurança:
Càlcul
Estudi
Disseny
Projecte
Direcció
Auditoria
Coordinació
Inspecció
Administració

COBERTURES

Gestió
Especificació tècnica
Assessorament
Supervisió
Licitacions
Objecte social de la societat
Direcció integrada de projectes
Altres

Danys materials: danys causats a qualsevol bé tangible o destrucció d’aquest.
Danys personals: mort, incapacitat, malaltia, lesions mentals o físiques
causades a persones físiques.
Perjudicis econòmics conseqüencials: pèrdua econòmica que és conseqüència
directa dels danys personals o materials soferts pel reclamant de la pèrdua.
Danys patrimonials purs o primaris: pèrdua econòmica que no té com a causa
directa un dany material o personal sofert pel reclamant de la pèrdua.
Defensa jurídica: qualsevol honorari o costos i despeses legals que siguin
ocasionats per motius de la direcció jurídica i la defensa de la persona
assegurada en la investigació, defensa judicial o transacció extrajudicial de
qualsevol reclamació emparada per la pòlissa.
Fiances: fiances judicials que es puguin exigir a la persona assegurada per
respondre d’indemnitzacions que se li puguin reclamar, com a garantia d’un
presumpte delicte o per garantir la llibertat provisional, com a conseqüència
d’una reclamació emparada per la pòlissa.

DEMANI INFORMACIÓ:
932 954 300 / 662 991 085
EMPRESA@MUTUA-ENGINYERS.COM
Aquesta assegurança està intermediada per Serpreco, Corredoria d’Assegurances, SA, corredoria vinculada a la Mútua dels Enginyers, amb domicili a Via Laietana, 39, 2n, de Barcelona i
amb CIF: A-58852518. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 10882, llibre 9822, foli 1, full 127830. Assegurances de responsabilitat civil i de caució concertades. Inscrita amb
el número J00609 al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i dels seus Alts Càrrecs, d’acord amb la Llei 26/2006.

