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Fitxa Tècnica CESCE Fácil 

La xifra de facturació constitueix la base per determinar una pòlissa CESCE Fácil  

Clients objectiu  ✓ PIMES amb facturació de fins a 5MM€ en vendes 
assegurables a crèdit (no s'hi inclouen vendes a 
l'administració, ni al comptat) 
 

Contractació  ✓ Mitjançant firma electrònica  
 

Vendes assegurables  ✓ Mínim 80% de la facturació anual  
 

Sectors  ✓ Sense limitació (tret de lloguers) 
 

País del deutor  ✓ 32 països**  
 

Termini comunicació 
impagaments  

✓ 60 dies des del venciment de la factura impagada 
 

Agreujament de risc  ✓ 60 dies, és a dir: un client deixa de pagar una factura i 
des del venciment impagat fins als 60 dies, se li pot seguir 
venent, però el dia 61 ja estaria fora de cobertura 
 

Termini data entrega / factura  ✓ 30 dies (entre la data d'entrega de la mercaderia i la 
data de la factura no han d'haver-hi més de 30 dies) 
 

Condició pagament màxim  ✓ 120 dies (només es cobreixen vendes amb terminis de 
pagament iguals o inferiors a 120 dies) 
 

Termini indemnització  ✓ 90 dies (des de la declaració d'impagament, 
indemnitzem als 90 dies) 
 

Tipus de riscos coberts  ✓ Comercials (no cobrim riscos polítics: insolvència 
imprevista per un cop d'estat, una revolta social, risc 
canviari…) 
 

% Cobertura  ✓ 60% deutors anònims / 85% deutors classificats  
 

Límit de risc per deutor 
anònim/classificat  

✓ Determinat per la facturació assegurable  
Veure Paràmetres i Tarifa CESCE Fácil  
 

IMA anual (indemnització 
màxima anual) 

✓ Deutors anònims = 3 vegades la prima de la pòlissa 
(durant l'any no s'indemnitzarà per deutors sense 
classificar més de 3 vegades la prima) 
✓ En deutors classificats no hi ha indemnització màxima 
 

Prima  ✓ Calculada segons l'import de venda assegurable 
(vendes a crèdit i no a l'Administració) 
✓ Única amb pagament fraccionat trimestral Veure 
Paràmetres i Tarifa CESCE Fácil  
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Despeses d'anàlisi  ✓ Calculades segons l'import de venda assegurable 
(vendes a crèdit i no a l'Administració) 
✓ Import únic amb pagament en contractar la pòlissa  
Veure Paràmetres i Tarifa CESCE Fácil  
 

Despeses expedient de  
sinistres  

✓ Espanya i Portugal = 87,61€ + IVA  
✓ Internacional = 131,42€ + IVA  
 

Xifra mínima individual  
 

✓ 300€ (no es cobriran impagaments inferiors) 
 

Franquícia  ✓ No existeix  
 

 

Paràmetres i Tarifa  

Vendes 
assegurables 

Límit per 
deutors 
anònims 

Límit màxim 
per deutor 
classificat 

Prima Despeses 
d'anàlisi 
deutors 

Import total 

<=300 mil € 1.000 16.000 2.242 561 2.803 

<=600 mil € 1.000 24.000 3.420 855 4.275 

<=900 mil € 1.500 32.000 3.724 931 4.655 

<=1.200 mil € 1.500 40.000 5.206 1.302 6.508 

<=1.600 mil € 2.000 48.000 6.232 1.558 7.790 

<=2.000 mil € 2.000 56.000 7.600 1.900 9.500 

<=2.400 mil € 2.000 64.000 8.740 2.185 10.925 

<=2.800 mil € 2.500 80.000 9.880 2.470 12.350 

<=3.200 mil € 2.500 96.000 10.640 2.660 13.300 

<=3.600 mil € 2.500 112.000 11.400 2.850 14.250 

<=4.000 mil € 3.000 128.000 12.160 3.040 15.200 

<=4.500 mil € 3.000 144.000 12.920 3.230 16.150 

<=5.000 mil € 3.000 160.000 13.680 3.420 17.100 

 

Països del Deutor (**): Espanya, França, Portugal, Itàlia, Alemanya, Àustria, Dinamarca, Finlàndia, 
Hongria, Noruega, Holanda, Polònia, Regne Unit, Suècia, Suïssa, Bèlgica, R. Txeca, Canadà, EUA, 
Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Irlanda, Luxemburg, Malta, Romania, Argentina, Brasil, Xile, 
Colòmbia, Mèxic, Perú 
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www.informa.es 

Servei d’Atenció al Client 

clientes@informa.es 

902 176 076 


