Casablancas Assegurances Instruments Musicals
Assegurança “Penta” – Helvetia Companyia Suïssa d'Assegurances
1. Informació de l’assegurança
La Entitat Asseguradora garanteix a tot risc els instruments musicals assegurats en la seva estància i/o transport, cobertura a casa o
a qualsevol situació dins del Territori que es contracti: Estatal, Europeu o Mundial. Cobertura 24 hores en qualsevol activitat del
músic. En cas de pèrdua o dany oferim un instrument de substitució sense cost addicional.
S'inclou clàusula de depreciació o pèrdua de valor de mercat: en cas de sinistre s'indemnitzarà el cost de restauració de l'instrument
assegurat més la seva possible pèrdua de valor comercial.
Mitjançant la oportuna notificació, prèvia al inici del viatge, les cobertures podran fer-se extensives a d’altres països, amb la seva
corresponent sobreprima, en funció del país i la seva duració.
2. Mitjans de transport
Qualsevol mitjà de transport.
3. Modalitat de cobertura: A tot risc
Formula a tot risc: en aquesta modalitat es garanteixen els riscos de dany material dels bens assegurats per a qualsevol causa
externa, com ara cops, caigudes, robatori, atracament, furt, incendi, danys per aigua o actes vandàlics, entre d’altres.
S’exclouen les que tinguin el seu origen en algunes de les causes que s’especifiquen en el punt 4.
4. Exclusions
a. Desgast natural, manteniment, danys produïts per insectes, mala conservació, defecte latent o deteriorament gradual.
b. Corrosió, oxidació, humitat atmosfèrica o influencia de la temperatura.
c. Bens dipositats en vehicles automòbils quan estiguin desocupats i sense vigilància més de 2 hores consecutives en hores del dia i
per la nit, des de les 22 hores fins a les 6 hores de la matinada.
d. Quan el local/ubicació on es troben els objectes assegurats estigués abandonat, desocupat, deshabitat o sense vigilància durant
més de quaranta-cinc dies consecutius.
5. Franquícia
Sense franquícia.
6. Formes de contractació
-Cobertura de duració anual renovable.
-Cobertura de duració temporal per períodes de 15, 30, 45 o 60 dies.
Casablancas Corredoria d’Assegurances col·labora amb Luthiers, la GLAE (Gremi de Luthiers i Arqueters de España),
la AELAP (Asociació Espanyola de Luthiers i Arqueters Professionals), orquestres simfòniques i filharmòniques,
conservatoris i escoles de música, músics professionals i estudiants.
Més informació, preus i sol·licitar contractació:

www.mcasablancas.com

O posa’t en contacte amb nosaltres:

(+34) 937278109
info@mcasablancas.com

