
 

Què és? 

Una assegurança que dóna cobertura als danys dels instruments musicals a conseqüència d’un 

fet accidental per causa externa i al robatori 

A qui va dirigit? 

• Músics. 

• Bandes de música. 

• Conservatoris. 

• Grans orquestres. 

• Propietaris d’instruments musicals. 

Modalitats 

• Solista: Un sol instrument per pòlissa 

• Orquestra: Per a grups i orquestres, una pòlissa per a tots els instruments i accessoris 

Cobertures 

• Pèrdua o dany material per qualsevol causa accidental i externa, a excepció dels que 

tinguin el seu origen en alguna de las exclusions especificades en les Condicions 

Generals  

• Robatori 

 

 

 



DETALL DE COBERTURES 

Abast de l’assegurança 

• Es garanteixen els instruments tant durant la seva estada com durant el seu transport 

a qualsevol situació, sigui en trasllats, assaigs, gires i/o en concerts. 

Àmbits de cobertura. Es pot contractar 

• Territori Espanyol 

• Unió Europea, més Suïssa, Noruega i Liechtenstein. 

• Àmbit Mundial, exclosos països en conflicte bèl·lic, social i/o polític. 

Principals Exclusions  

• Desgast natural, avaria mecànica, vici propi o danys produïts per insectes, deficència, 

defecte o  insuficiència dels estoigs, maletes, caixes embalatges destinats al transport 

dels instruments, mala conservació, defecte latent, deteriorament gradual o 

depreciació, dany durant la reparació de l’instrument a excepció dels causats per un 

incendi o explosió ocorregut o en el lloc on s’efectui la reparació. 

• Corrosió, oxidació, humitat atmosfèrica i influència de la temperatura. 

• Furt, ocultació, transformació, pèrdua o desaparició sense justificació, infidelitat del 

personal depenent del Prenedor de l’Assegurança o de qualsevol persona a qui confiar 

o dipositar l’objecte assegurat, no quedan compresos  en últim cas els transportistes 

de les Agències Oficials. 

• Demores, desviaments, impediments, interrupcions del viatge i pèrdues de mercat. 

• Danys produïts per l’electricitat  a l’instrument assegurat, tret que sigui seguit 

d’incendi i/o explosió, si fos així es cobreixen els danys causats per l’incendi o 

l’explosió. 

• Trencament de tubs, vàlvules electròniques, llums o altres accessoris de vidre. 

• Danys estètics com esgarrapdes, raspadures, escantells que no afectin al normal 

funcionament de l’instrument 

• Robatori quan no hi hagi signes evidents d’efracció o violència en les portes, finestres 

o altres accessos d’allà on siguin els instruments. 

• Dins d’automòboils quan estiguin desocupats i sense vigilància durant: 

o El dia, més de dues hores consecutives. 

o De nit, des de les 22 h fins les 6 h  

 

 

 

 

 

 



RISCOS ASEGURABLES 

Són assegurables,  en general, tant els instruments musicals de corda, vent i percussió 

Exclosos: 

• Instruments defectuosos o que el seu estat de conservació no sigui l’adequat. 

• Instruments elèctrics i/o electrònics. 

• Pianos, orgues i similars. 

 

VALORS ASSEGURABLES I DOCUMENTACIÓ A APORTAR 

Tant en la Modalitat Solista com Orquestra: 

 Instruments de valor unitari superior a 12.000 € 

• Sol·licitud qüestionari, amb les dades identificatives de l’instrument 

• Reportatge fotogràfic i certificat de valoració 

Valor unitari màxim assegurable: 30.000 € 

Capital màxim assegurable en total en Orquestra: 300.000 €  
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