
 

 

 

 

 

Dades de l’Assegurat 
Nom………………………………..   Cognoms/Raó Social…………………………………………………. 
NIF……………… Data naixement……………….. Data carnet de conduir………………… 
Domicili……………………………………………………………………………………………………... 
Codi Postal…………….. Ciutat……………………….. Telèfon………………. Mòbil…..…………… 
E-mail………………………….. 
 

Assegurança d’Automòbil / Motocicleta 
Dades Vehicle 

Marca………………………. Model…………………………….Versió…………………………………. 
Any 1ª Matriculació…………. Matrícula………………. Valor Accessoris……………… 
Propietari Empresa Si/No   Conductor menor de 25 anys  Si/No    Data carnet de moto (A)…………………. 
Dades d’altres assegurances d’automòbil 

Companyia…………………. Venciment………….. Pòlissa………………… Matrícula………………… 
 

Assegurança de l’Habitatge 
Direcció risc….……………………………..… Població……………………… Codi postal………………. 
Any construcció………... Any rehabilitació…………. m2 construïts…..… núm. habitacions……… 
Dades de l’habitatge 

Tipus d’habitatge: ☐ Pis en alt  ☐ Pis planta baixa ☐ Habitatge adossat ☐ Habitatge aïllat  
Ús habitatge: ☐ Habitual ☐ Secundari ☐ Ús tercers ☐ Desocupat 
Ubicació: ☐ Casc urbà ☐ Urbanització ☐ Despoblat 
Proteccions 
Porta principal: ☐ Tancament de seguretat ☐ Porta blindada ☐ Fusta massissa tancament simple 
   Altres…………………………………………………………………………………... 
Finestres accessibles: ☐ Reixes fixes ☐ Vidre antirrobatori ☐ Persianes amb guies subjectes al mur ☐ Vidre normal 
   Altres…………………………………………………………………………………... 
Altres obertures: ☐ Porta basculant ☐ Reixes fixes ☐ Tancaments simples 
   Altres………………………………………………………………………………….. 
Alarma Si/No (Connectada a central Si/No)  
Capitals 

Continent…………………€ 
Continent 1er risc (solament amb assegurança de comunitat o habitatge de lloguer)…………………… € 
Contingut…………………€ 
 

Assegurança Comerç/Negocis 
Direcció risc……………………………..… Població……………………… Codi postal………………. 
Any construcció………... Any rehabilitació…………. m2 construïts…..… 
Dades negoci 

Tipus de local: ☐ Planta alta  ☐ Planta baixa ☐ Única planta ☐ Ocupació varies plantes 
Ubicació: ☐ Casc urbà ☐ Polígon Industrial ☐ Centre comercial ☐ Despoblat  



 

 

 
 
Règim: ☐ Local de propietat ☐ Local cedit lloguer ☐ Local de lloguer ☐ Local desocupat  
Activitat 

Activitat…………………………………………………………………………………………………… 
Proteccions 

Porta principal: ☐ Tancament de seguretat ☐ Porta blindada ☐ Fusta massissa tancament simple ☐ Reixes mòbils 
   Altres…………………………………………………………………………………... 
Finestres/Aparadors: ☐ Reixes fixes ☐ Vidre antirrobatori ☐ Persianes amb guies subjectes al mur ☐ Vidre normal 
   Altres…………………………………………………………………………………... 
Altres obertures: ☐ Porta basculant ☐ Reixes fixes ☐ Tancament simple 
   Altres…………………………………………………………………………………... 
Alarma Si/No (Connectada a central Si/No) 
Incendi: ☐ Sense extintors ☐ Amb extintors ☐ Amb extintors i ………………………………………….. 
Capitals 

Continent…………………€ 
Continent 1er risc (solament amb assegurança de comunitat)…………………… € 
Contingut…………………€ 
Mercaderies…………………€ 
 

Embarcació d’Esbarjo 
Eslora…………. Any de construcció………. Valor embarcació……………. € Places autoritzades……… 
Matrícula…………………. Drassana………………….. Marca…………… 
Tipus embarcació: ☐ Neumàtica ☐ Cabinada ☐ Llanxa ☐ Iot ☐ Moto aquàtica ☐ Llaud ☐ Botí ☐ Semirígida 
Materials: ☐ Acer ☐ Alumini ☐ Fibra/Altres ☐ Fusta 
Ús: ☐ Privat ☐ Lloguer (Tripulació Si/No) ☐ Regates ☐ Privat lista 6ª ☐ Competició 
Motors: ☐ Fora borda ☐ Dintre-foraborda ☐ Intraborda ☐ Sense motor 
Núm. motors……….. Potència motors………….....Marca/Model motor…………………………….......... 
 

Altres tipus  d’assegurança 
Indíqui’ns el tipus d’assegurança de la que desitgi rebre informació i un comercial nostre es posarà en contacte amb 
vosté el més aviat possible. 
Assegurança: ……………………………………………………………………………….. 
 
 
         Firma 
 
 
 
         Nom i Cognoms: 
         DNI: 
 
Queda informat que les dades personals són necessaries per a la prestació dels nostres serveis, i s’ incorporaran al corresponent fitxer de Ferran Sabater Pau 
com a responsable, situat en el carrer Alemanya, 18-20 de Figueres (Girona), on pot exercitar els drets d’accés, rectificació i cancelació de les dades existents 
en aquest fitxer en els termes establerts en la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i una altre normativa 
complementària.  


