
DCI PLATINUM 10 PT DERBIGUM CORE INSURANCE

Certifi cado de Garantia 
Produto & Responsabilidade Civil

Nº Nacional:
Nº Internacional: 
IMPERBEL SA  (daqui em diante designado como o “Fabricante”) e o
BENEFICIÁRIO: (daqui em diante designado como “Benefi ciário”)
 

estão de acordo que ao fornecer este certifi cado e a sua utilização pelo Benefi ciário, concordam com 
uma garantia cujos termos e condições estão abaixo listados, frente e verso, e que substitui quaisquer 
outras garantias relacionadas com os mesmos trabalhos ou edifício. Esta garantia só é válida se a caixa 
acima estiver completa com a nossa numeração dupla nacional e internacional e quando assinada pelo 
Fabricante (daqui em diante designada como “Certifi cado Original de Garantia”).

Cobre o edifício 
situado em:
Descrição do telhado:
Com o objectivo de:
Com uma área de telhado de:
Data de aceitação provisória:   

Tipo Produto  Espessura  Aplicação                           Telhado antigo
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Adjudicatário Autorizado pela Derbigum, que realizou os trabalhos de impermeabilização:
(daqui em diante designado como “Instalador de Telhado”).

 

GARANTIA

O Benefi ciário, sob as condições e pela duração estipulada no verso deste certifi cado, 
terá garantia de:

a)  a reparação – ou substituição se for o critério do Fabricante – realizada por um Adjudicatário Autorizado 
pela Derbigum com produtos Derbigum® (daqui em diante referidos como “Produtos”) em caso de defeito 
de impermeabilização devido a um defeito no produto (daqui em diante referido como “Defeito”), (daqui 
em diante “Garantia do Produto”).

b) em caso de Defeito, compensação por danos materiais ou corporais ao Benefi ciário e/ou terceiros que 
se verifi caram após a entrega, sendo que a compensação a terceiros é resultado da responsabilidade 
contractual ou extracontratual do Benefi ciário (daqui em diante designado como “Garantia de 
Responsabilidade Civil”).

SEGURO

Para garantir a responsabilidade do Fabricante e para conseguir cumprir as garantias fornecidas ao 
Benefi ciário, o Fabricante baseou-se nas informações das apólices de seguro descritas em baixo.

SEGURO DE “GARANTIA DO PRODUTO”
A seguradora AMLIN CORPORATE INSURANCE nv, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Bruxelas, Bélgica cobre 
a “Garantia da Aplicação do Produto”, de acordo com os termos da apólice nº No. 49.887.694/70.

SEGURO DE “RESPONSABILIDADE CIVIL”
A seguradora AVERO BELGIUM INSURANCE nv, Woluwedal 64, 1200 Bruxelas, Bélgica garante, sob 
os termos da sua apólice nº 1L163601, a responsabilidade civil do Fabricante e dos seus Adjudicatários 
Autorizados pela DERBIGUM pela aplicação de produtos, contra compensação e danos materiais 
causados a terceiros depois da entrega.

Feito em Lot, Bélgica, em duplicado,
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