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Entitat asseguradora

Assegurances Catalana Occident,S.A.
d'Assegurances i Reassegurances
Domicili Social a Espanya
Paseo de la Castellana, 4
28046 Madrid
NIF: A-28119220

Prenedor de l'assegurança
UNIO CICLISTA SANT CUGAT
RBLA Can Mora, 11, 1r 1
08172 SANT CUGAT DEL VALLES -
BARCELONA
NIF: G58363268

Oficina emissora

Sucursal Corredores Barcelona

Corredor

ALERTIS BROK, CORRESEGU S.L.
AV. DE LES CORTS
CATALANES,2,3r3
08173 SANT CUGAT DEL VALLES -
BARCELONA
Telf: 936750017

Descripció del risc i situació

Asociación/Club ciclista (formado por aficionados).Socios: son asegurados mientras
actúen como miembros del club.
RBLA Can Mora, 11, 1r 1 - 08172 SANT CUGAT DEL VALLES (BARCELONA)

Data d'efecte i condicions de pagament

L'assegurança pren efecte a les 12:00 hores del dia 28 de juny de 2004
S'estableix per una durada d'un any prorrogable.
No varien les condicions del contracte que no modifica aquest suplement.
Aquest suplement pren efecte a les 12:00 hores del dia 28 de març de 2021
La forma de pagament és trimestral, cada 28 de juny, setembre, desembre i març.

Domicili de cobrament
CAIXA DE C. DELS ENGINYERS Número de compte (IBAN)

ES32 3025 0014 0814 0000 4251

Desglossament del primer rebut de prima

Núm. del rebut: 405887879-P Consorci 0,60 €
Període: de 28.03.2021 a 28.06.2021 Imp. s/primes 393,48: 31,48 €
Prima neta: 393,48 €

PRIMA TOTAL
425,56 €

Indicacions aclaridores

L'assegurat renuncia expressament als beneficis que pugui obtenir amb la inclusió
de la clàusula de revalorització automàtica

Suplement nº 8 - Modificació de cobertures/garanties
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De totes les cobertures oferides per l'Assegurador, el Prenedor de l'assegurança contracta aquellas que figuren
descrites al següent quadre:

COBERTURES LIMITS en FRANQUICIES enEUROS EUROS
STRE./ANY VICTIMA FIXA % MINIM MAXIM

Explotació 2.000.000,00 450.000,00 10 154,73 1.547,37

Locals arrendats 2.000.000,00 10 154,73 1.547,37

Patronal 2.000.000,00 450.000,00

1.573,91 €Prima neta primera anualitat

En el cas que un mateix sinistre afecti més d'una cobertura contractada, la suma màxima
d'indemnització per a la totalitat de la pòlissa no excedirà de l'import establert com a suma
assegurada, per sinistre i any, en la cobertura de Responsabilitat civil explotació

Prima inicial i regularització

La prima neta que apareix en aquestes Condicions Particulars ha estat obtinguda per l'aplicació de la
Taxa de prima del 3,990 per mil als volums de facturació declarats per l'Assegurat, i tindrà el
caràcter de prima mínima i en dipòsit, estant obligat l'Assegurat, al terme d'una anualitat
d'assegurança, a declarar a l'Asseguradora les xifres realment existents, establint aquesta, si hi dóna
lloc, l'oportú rebut complementari de prima.

Dades facilitades pel Prenedor de l'Assegurança i que serveixen a l'Entitat Asseguradora per
establir les bases del contracte.

El Prenedor de l'assegurança realitza les següents declaracions respecte al risc assegurat:

- La facturació ascendeix a 6.000,00 euros

Textos legals d'interès (Llei de Contracte d'Assegurança 50/80, de 8 d'Octubre)

Si el contingut de la pòlissa difereix de la proposta d'assegurança o de les clàusules
acordades, el Prenedor de l'assegurança podrà reclamar a l'Entitat Asseguradora en el
termini d'un mes, comptat a partir del lliurament de la pòlissa, per tal que solucioni la
divergència existent. Un cop transcorregut aquest termini sense haver fet la reclamació,
s'actuarà d'acord amb el que disposa la pòlissa.
L'Assegurador podrà rescindir el contracte mitjançant una declaració dirigida al Prenedor
de l'assegurança en el termini d'un mes, comptat a partir del coneixement de la reserva o
la inexactitud del Prenedor de l'assegurança. A l'Assegurador, li correspondran les
primes relatives al període en curs en el moment en què faci aquesta declaració.
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Si el sinistre té lloc abans que l'Assegurador faci la reclamació a la qual fa referència el
paràgraf anterior, la seva prestació es reduirà proporcionalment a la diferència entre la
prima convinguda i a aquella que s'hagués aplicat en cas que s'hagués conegut la
veritable entitat del risc. Si hi va haver dol o culpa greu per part del Prenedor de
l'assegurança, l'Assegurador quedarà alliberat del pagament de la prestació.

Clàusules  addicionals

DESCRIPCIÓN RIESGO1.
CLUB CICLISTA FORMADO POR AFICIONADOS (ORGANIZA: REUNIONES,
CONFERENCIAS,PRACTICA DEL CICLISMO COMO AFICIONADOS, COMIDAS, ESCUELA
Y EXCURSIONES)
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Condicions Especials
Definicions
DANYS MATERIALS
Danys materials, destrucció o deterioració de coses o
d'animals.

DANYS PERSONALS
Lesions corporals o mort causats a persones físiques.

PERJUDICI
La pèrdua econòmica com a conseqüència directa
dels danys materials o personals soferts pel reclamant

SINISTRE
Tot aquell fet que hagi produït un dany del que pugui
resultar civilment responsable l'Assegurat i que es
derivi necessàriament del risc descrit a les Condicions
Particulars.
Es considerarà un sol i únic sinistre l'esdeveniment o
sèrie d'esdeveniments danyosos deguts a una mateixa
causa o error original amb independència del número
de reclamants o reclamacions formulades. Igualment
es considerarà un sol sinistre, quan un únicdels danys materials o personals soferts pel reclamant

de l'esmentada pèrdua.

DANYS PATRIMONIALS PRIMARIS

S'entén per danys patrimonials primaris aquells
menyscaptes o perjudicis patrimonials que pateixin
clients de l'assegurat o altres tercers en el seu
patrimoni, com a conseqüència d'errors, faltes o
negligències professionals, diferent d'un dany
personal, material o conseqüència d'ells.

es considerarà un sol sinistre, quan un únic
esdeveniment danyós sigui degut a diferents causes o
errors. La suma de totes les indemnitzacions,
interessos i despeses que s'originin, s'imputaran
al període d'assegurança en el que es va
produir el primer esdeveniment danyós.

FRANQUICIA
La quantitat, expressament pactada a les Condicions
Particulars d'aquesta pòlissa, que és a càrrec de
l'Assegurat a cada sinistre i que, en conseqüència, es
deduirà de l'import de la prestació assegurada, ja sigui
aquesta en concepte d'indemnització o de despeses
de defensa ocasionades per reclamacions fundades i
no fundades

Núm de pòlissa
8-3.647.142-Z
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Cobertures
Responsabilitat civil d'explotació
I. ESPECIFICACIONS I ABAST DE LA COBERTURA

I.1- Objecte de la cobertura

L'Assegurador pren al seu càrrec la Responsabilitat
Civil extracontractual, amb les limitacions i exclusions
que més endavant s indiquen, que pugui derivar-se per
l'Assegurat, d'acord amb la legislació vigent, pels
danys personals o materials i pels perjudicis
econòmics derivats directament d'esmentats danys
personals o materials, causats accidentalment a
tercers per l'activitat desenvolupada en el risc descrit a
les Condicions Particulars de la pòlissa.

I.2- Prestacions de l'Assegurador
Fins l'import determinat a l'apartat II. Límit de cobertura
i franquícia, l'Assegurador garanteix:
a) L'abonament als perjudicats o als seus drethavents
de les indemnitzacions a les que donés lloc la
responsabilitat civil de l'Assegurat.
b) Les despeses de defensa i pagament dels costs i
despeses judicials o extrajudicials inherents al sinistre.
c) La constitució de les fiances judicials exigides a
l'Assegurat per a garantir la seva responsabilitat civil.
El conjunt de tots els pagaments realitzats per
l'Assegurador no podrà excedir en cap cas del límit
màxim per sinistre establert a les Condicions
Particulars de la pòlissa.
L'Assegurador no respondrà del pagament de
multes o sancions ni de les conseqüències del
seu impagament.

I.3- Assegurat
Als efectes d'aquesta cobertura, tindran la consideració
d'Assegurat:
- El titular de l'interès objecte de l'assegurança, indicat
com a tal a les Condicions Particulars de la pòlissa.
- Els directius i el personal al servei del titular amb els
que existeixi relació de dependència laboral, quan
actuïn en l'àmbit de les activitats pròpies objecte de
l'assegurança.

I.4- Tercer
Tindrà la consideració de tercer tota persona física o
jurídica diferent de:
- El Prenedor de l'assegurança i l'Assegurat.
- El cònjuge, ascendents i descendents del Prenedor
de l'Assegurança i de l'Assegurat.
Persones que visquin habitualment en el domicili de
l'Assegurat o del Prenedor de l'assegurança, sense
que es mitjanci una prestació de naturalesa
econòmica.
- Socis, directius, assalariats, autònoms,
subcontractats i persones que depenguin del Prenedor
de l'Assegurança o de l'Assegurat, mentres actuïn en
l'àmbit d'esmentada dependència.
- Les persones jurídiques, filials o matrius de
l'Assegurat o aquelles en les que el Prenedor de
l'assegurança mantingui participació de control en la
seva titularitat.

I.5- Delimitació geogràfica de la cobertura
Les garanties d aquesta cobertura s'extenen i limiten a
les responsabilitats derivades de danys sobrevinguts a
Espanya o Andorra.

I.6 Vigència temporal de la cobertura
El contracte d'assegurança sorgeix efecte per danys
esdevinguts per primera vegada durant el període de
vigència, el fet generador del qual hagi tingut lloc
després de la data d'efecte del contracte i la
reclamació del qual sigui comunicada a l'Assegurador
de manera fefaent en el període de vigència de la
pòlissa o en el termini de 12 mesos a partir de la data
d extinció del contracte.
Es considera com a data de la reclamació el moment
en el que:
- Un procediment judicial o administratiu o bé un
requeriment formal i per escrit és formulat contra
l'Assegurat, com a presumpte responsable d un dany,
o contra l'Assegurador.
- Un Assegurat té coneixement, per primera vegada,
de qualsevol tipus de circumstàncies o informacions,
segons les quals cal raonablement esperar que una
reclamació serà formulada contra ell o contra un altre
Assegurat o contra l'Assegurador.

I.7- Abast de la cobertura

Queda coberta la responsabilitat civil derivada de:
a) La direcció dels membres de l'Associació
representants d'aquesta en la seva qualitat de tals.
b) L'actuació del personal propi en el desempenyora-
ment de la seva feina al servei de l'Associació
assegurada.
c) Organització dels actes habituals previstos en els
Estatuts de l'Associació, o d'aquells altres resultants
del compliment dels fins de l'Associació.
d) La propietat, arrendament o usdefruit de terrenys,
edificis, locals i instal·lacions dedicats a l'activitat
assegurada, incloent-hi obres de manteniment,
ampliació o reforma amb la consideració d'obres
menors.
e) La utilització de vehicles, maquinària, aparells,
combustible i instal·lacions de càrrega i descàrrega
propietat del risc assegurat, dintre del recinte
assegurat.
f) La tinença de línies d'alta i baixa tensió i
transformadors.
g) L'organització i funcionament dels serveis de
vigilància i seguretat propis mitjançant persones,
animals, dispositius mecànics, elèctrics i electrònics,
així com instal·lacions contra incendis.
h) La tinença de dipòsits i conduccions de gas.
i) Les tasques efectuades amb maquinària
autopropulsada, quan esmentada responsabilitat no
sigui motiva- da per danys personals o materials
objecte de la Llei sobre Responsabilitat Civil i
Assegurança en la circulació de vehicles a Motor.
j) La tinença d'aparcaments per a l'ús exclusiu de
l'empresa.
k) Danys corporals o materials que pateixin terceres
persones dintre del recinte assegurat.

20
22

01

Pàgina 6 de 17



Cobertures
Responsabilitat civil d'explotació

l) La participació en exposicions i fires de mostres.
m) L'organització i funcionament de serveis socials i
recreatius.
n) Danys causats als socis o altres tercers pel
manteniment inadequat de les instal·lacions.
o) Tinença de rètols o ròtuls lluminosos amb fins
publicitaris.

II. LIMIT DE COBERTURA I FRANQUICIA

a) Pel que fa referència a l apartat I.2 a) i c), fins la
suma pactada a les Condicions Particulars.
b) En quant a l'apartat I.2 b), si la reclamació del
perjudicat queda dins del límit quantitatiu de la
responsabilitat civil garantida per la pòlissa, s'abonaran
íntegra- ment per l'Assegurador. Si aquesta reclamació
superés la suma assegurada, s'abonaran en la
mateixa proporció existent entre la indemnització que
hagi de satisfer l'Assegurador, d'acord amb el que hi
ha previst en aquesta pòlissa, i l'import total de la
responsabilitat de l'Assegurat en el sinistre.
El sublímit de cobertura per víctima serà l'indicat a les
Condicions Particulars i en qualsevol sinistre amb
vàries víctimes, o bé produint-se alhora víctimes i
danys materials, el límit màxim del total de les
indemnitzacions per fets coberts per aquesta
cobertura, qualsevol que sigui el nombre de víctimes,
per acumulació d'aquestes o d'aquestes amb danys
materials, no podrà excedir del límit màxim per
sinistre indicat a les Condicions Particulars.
En tot sinistre, emparat per la present cobertura, serà a
càrrec de l'Assegurat, en concepte de franquícia, la
quantitat indicada a les Condicions Particulars.

III. EXCLUSIONS

A més de les exclusions de caràcter general
especificades a la Condició Especial «Exclusions
Generals», queda exclosa la responsabilitat que
pugui imputar-se a l'Assegurat com a
conseqüència de:
a) Qualsevol activitat que no sigui l'habitual del
risc assegurat, segons es descriu a les Condicions
Particulars de la Pòlissa.
b) L'emmagatzematge, transport i manipulació de
qualsevol tipus de substància corrosiva, tòxica,
inflamable o explosiva, així com el transport de
mercaderies subjecte en el seu transport a Conveni
ADR. En el cas de comerços minoristes no serà
d'aplicació la present exclusió.
c) Danys deguts a mala fe de l'Assegurat o persona
de qui aquest en sigui responsable, així com els
derivats de la comissió intencionada d'un delicte.
d) Qualsevol activitat que hagi de ser objecte d'una
assegurança obligatòria.
e) Despeses efectuades per l'Assegurat per a
prevenir un dany o per a reparar els béns i
instal·lacions causants dels danys.
f) Danys l'ocurrència dels quals sigui altament
previsible per haver-se omès les mesures de
prevenció adients; o quan s'hagi acceptat,
deliberadament, la seva eventual ocurrència al

triar-se un determinat mètode de treball amb la
finalitat de reduir el seu cost o d'apressar la seva
execució, o siguin realitzats per individus o
empreses que manquin de llicència fiscal o
permís legal corresponent.
g) Danys i perjudicis soferts pel Prenedor de
l'Assegurança, l'Assegurat, socis, membres del
Consell d'administració o òrgan equivalent,
representants o apoderats que amb ell
comparteixin la direcció de l'establiment, cònjuge,
ascendents, descendents i familiars de les
persones relacionades en aquest epígraf, així com
les persones que convisquin amb aquests.
h) Patronal. Reclamacions que puguin èsser
exigides a l'Assegurat pels seus treballadors o
drethavents d'aquests pels danys i perjudicis
derivats d'accidents de treball.
i) Mercaderies en dipòsit. Danys a mercaderies
propietat de tercers que per la seva custòdia o
venda es trobin en poder de l'Assegurat.
j) Locals arrendats. Danys a immobles arrendats
per l'Assegurat per al desenvolupament de l'activi-
tat descrita a les Condicions Particulars de la
pòlissa.
k) Béns propietat d'empleats. Danys, sostracció,
pèrdua o extraviament de béns propietat dels
empleats de l'Assegurat.
l) Danys per aigua. Danys i perjudicis causats a
tercers derivats de fets accidentals ocasionats per
l'aigua.
m) Responsabilitat civil derivada del transport de
mercaderies.
n) Furt d'objectes i peces propietat de tercers.
o) Organització d'actes que sobrepassin el marc
d'allò previst als Estatuts o que excedeixin del
marc habitual de l'activitat típica de l'Associació.
p) Danys derivats del muntatge o construcció de
tribunes, així com els danys per enfonsament total
o parcial de tribunes desmuntables o que hagin
estat instal·lades amb caràcter provisional,
passarel·la
q) Danys a actors, artistes i executants de l'activi-
tat recreativa, així com a l'equip utilitzat pels
mateixos.
r) Reclamacions per la intervenció dels membres
dels Cossos i forces de Seguretat, que es trobin
presents exercint les funcions pròpies del seu
càrrec.
s) Cremada i disparada de focs artificials o
d'artifici.
t) Danys ocasionats per la no adequació del risc
assegurat als requisits i condicions exigits per la
legislació vigent per a espectacles, activitats re-
creatives i esportives.
u) Danys a conseqüència d'haver sobrepassat
l'aforament permès.
v) Danys ocasionats durant la celebració
d'esdeveniments o competicions de caràcter
professional organitzades pel risc assegurat.
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Cobertures
Responsabilitat civil d'explotació

w) Quan el prenedor de l'assegurança sigui una
administració pública, queda expressament

exclosa de la cobertura d'aquesta pòlissa la
responsabilitat patrimonial que li pugui èsser
reclamada.
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Cobertures
Ampliació de la responsabilitat civil d'explotació
Locals arrendats

I. RISCS COBERTS

Com a ampliació de la cobertura bàsica de Responsa-
bilitat Civil d'Explotació, queda coberta per la present
pòlissa la responsabilitat civil que sigui imputada a
l'Assegurat pels danys a immobles arrendats pel
mateix, per al desenvolupament de l'activitat
assegurada, a consequència dels riscs d'incendi i
complementaris (extinció, explosió, caiguda de
llampec, efectes secundaris).
En virtut de l'anterior, queda derogada l'exclusió de
referència «Locals arrendats» establerta a l'apartat III.
Exclusions, de la indicada cobertura bàsica de
Responsabilitat Civil d'Explotació.

II. LIMIT DE COBERTURA I FRANQUICIA

El límit màxim d'indemnització i la franquícia a aplicar
en cas de sinistre són els que s'estableixen a les
Condicions Particulars de la pòlissa.

III. EXCLUSIONS

A més de les exclusions indicades a la cobertura
bàsica de Responsabilitat Civil d'Explotació, queda
exclosa de l'assegurança la responsabilitat civil
derivada de:
- Les reclamacions per desgast, deteriorament i ús
excessiu.
- Els danys a instal·lacions de calefacció, maquinà-
ria, calderes, aigua calenta, aparells d'electricitat
i gas.
- Els danys a vidres.
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Cobertures
Responsabilitat civil patronal
I. RISCS COBERTS

Com a ampliació de la cobertura bàsica de
Responsabilitat Civil d'Explotació, queda coberta per
la present pòlissa la responsabilitat civil que sigui
imputada a l'Assegurat, d'acord amb la legislació
vigent, a causa de reclamacions per accidents de
treball que donés lloc a danys corporals i que fossin
presentades pel personal assalariat de l'Assegurat i/o
els seus drethavents i/o beneficiaris.

En virtut de l'anterior, queda derogada l'exclusió de
referència «Patronal» establerta a l'apartat III.
Exclusions, de la indicada cobertura bàsica de
Responsabilitat Civil d'Explotació.
Als efectes de la present cobertura, tindrà la
consideració de tercer, a més dels especificats amb
caràcter general, els següents:

- Els assalariats de l'Assegurat inclosos en nòmina i
donats d'alta a l'Assegurança d'Accidents de treball.
- El personal d'empreses contractades o subcontracta-
des per l'Assegurat, per a la realització d'obres o
prestacions de serveis sempre que es trobin, així
mateix, inclosos en nòmina i oportunament registrats
als efectes de l'Assegurança Obligatòria d'Accidents
de Treball.
- Els treballadors autònoms que desenvolupin activitats
en els centres de treballs de l'Assegurat.
- Els treballadors amb relacions de treball temporal o
de durada determinada, al servei de l'Assegurat, així
com els contractes a empreses de treball temporal

II. LIMIT DE COBERTURA

El límit màxim d'indemnització en cas de sinistre és el
que s'estableix a les Condicions Particulars de la
pòlissa. El límit màxim del total de les indemnitzacions
per fets coberts per aquesta garantia, qualsevol que
sigui el nombre de víctimes, no podrà excedir del límit
màxim per sinistre indicat a les Condicions Particulars.

III. EXCLUSIONS

A més de les exclusions indicades a la cobertura
bàsica de Responsabilitat Civil d Explotació, queda

exclosa de l'assegurança la responsabilitat civil
derivada de:
a) La indemnització i despeses d'assistència
derivats de malaltia professional o bé per malalties
no professionals que contregui el treballador
amb motiu de la realització de la seva feina, així
com l'infart de miocardi, trombosi, hemorràgia
cerebral i malalties d'etiologia similar.
b) Accidents que no hagin estat alhora coberts per
una assegurança d'Accidents de Treball, o que
estiguessin exclosos d'esmentada assegurança,
així com les reclamacions de treballadors que no
estiguin donats d'alta als efectes de l'Assegurança
Obligatòria d'Accidents de Treball.
c) Les reclamacions de socis, administradors
socials o directius de l'Assegurat i, en general, de
qualsevol persona exclosa de la legislació laboral.
d) L'incompliment de les obligacions legals o
contractuals en l'assegurança d'Accidents de
Treball o en el pagament dels salaris i, en general,
reclamacions fundades en qualsevol reclamació
laboral.
e) Els danys o pèrdues materials.
f) Els danys que no siguin conseqüència
d'accidents de treball.
g) Les penalitzacions que la Llei estableixi per
l'incompliment, per part de l'empresari, de les
seves obligacions en matèria de prevenció de riscs
laborals.
h) Les responsabilitats derivades de conductes
qualificades com a «infraccions molt greus» per la
Inspecció de Treball, així com de l'incompliment
dolós o reiterat de les normes de Seguretat i
Higiene.
i) Qualsevol tipus de multes i sancions, així com
els recàrrecs en les prestacions establertes a la
legislació vigent amb caràcter punitiu.

j) Reclamacions basades en accidents laborals
esdevinguts fora de l'àmbit geogràfic d'Espanya o
Andorra.
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Cobertures
Pagament fraccionat de la prima anual
Les primes de l'assegurança són anuals, si bé
l'Assegurador, a petició del Prenedor de l'assegurança,
accedeix a fraccionar el pagament del total de la prima
anual, inclosos els seus impostos, als terminis indicats
a les Condicions Particulars de la pòlissa, segons les
següents estipulacions:
a) El fraccionament del pagament de la prima anual no
modifica la naturalesa indivisible de la mateixa, pel que
el Prenedor de l'assegurança ve obligat al pagament
de la totalitat dels rebuts en els es fracciona la prima
de l'anualitat.

b) El termini de gràcia de 30 dies que s'estableix a les
Condicions Generals del contracte pel pagament dels
rebuts successius, únicament tindrà validesa pel
primer rebut de cada anualitat d'assegurança en
atenció al caràcter únic i indivisible de la prima.

c) L'impagament al seu venciment de qualsevol dels
rebuts de prima fraccionada, per causa no imputable a
l'Assegurador, determinarà la pèrdua del benefici del
ajornament i l'automàtica suspensió de la cobertura de
l'assegurança, sense necessitat de que mitjanci
requeriment de pagament.

Per tant, de produir-se un sinistre estant impagat un
dels rebuts fraccionats del període anual de vigència
de la pòlissa, l'Assegurador quedarà lliurat de la seva
obligació d'indemnitzar.

Si l'Assegurador, dins d'un període de vigència anual
de la pòlissa, hagués efectuat el pagament
d'indemnitzacions i es donés l'impagament d'un dels
rebuts fraccionats, podrà optar per reclamar a
l'Assegurat l'import dels rebuts fraccionats pendents o
per exigir la devolució de les indemnitzacions
satisfetes.

d) En cas de desaparició del risc abans de finalitzar
l'anualitat en curs, el Prenedor està obligat, llevat que
s'hagués pactat el contrari, a fer efectiu el pagament
dels rebuts fraccionats que restin per a completar
l'esmentada anualitat.

e) L'Assegurador, en cas de reclamar al Prenedor el
pagament dels rebuts fraccionats que no haguessin
estat satisfets, disposarà de sis mesos per a exercitar
judicialment l'esmentada reclamació, computant
l'esmentat termini a partir de la data en que el rebut
hauria d'haver-se pagat
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EXCLUSIONS GENERALS

Amb caràcter general queda exclosa de
l'assegurança tota responsabilitat civil derivada de:

a) La infracció o incompliment voluntaris, per part
de l'assegurat, de les normes que regeixen les
activitats objecte de l'assegurança.
b) Danys per fets de guerra civil o internacional,
motí o tumult popular, terrorisme, terratrèmols o

venciment seguint les fluctuacions de l'índex de preus
de consum corresponent.

III. Vigència de la garantia
El prenedor de l'assegurança pot renunciar als
beneficis d'aquesta garantia en cada venciment anual,
comunicant-ho prèviament a l'assegurador per carta
certificada, almenys dos mesos abans de l'esmentat
venciment.

motí o tumult popular, terrorisme, terratrèmols o
inundacions i altres esdeveniments extraordinaris.
c) La fusió o fissió nuclear, radiació o
contaminació radioactiva.
d) Danys per l'ús i circulació de vehicles de motor i
dels elements remolcats o que s'hi incorporen.
e) Pactes o acords que modifiquin la
responsabilitat legalment exigible en absència
d'aquests.
f) La utilització de qualsevol artefacte, nau o
aeronau destinats a la navegació o sustentació
aquàtica o aèria.
g) Danys derivats de l'extracció, fabricació,
manipulació i ús del asbest o substàncies que
tinguin com a component aquesta matèria.
h) La contaminació del sòl, les aigües o
l'atmosfera.
i) Fabricació de productes genèticament
modificats, durant el procés de producció.
j) Les reclamacions per responsabilitat
mediambiental basada en la Llei 26/2007, de 23

LÍMIT PER PERÍODE D'ASSEGURANÇA

Límit per període d'assegurança
La xifra màxima que l'assegurador es compromet a
satisfer per la suma de totes les indemnitzacions,
interessos i despeses procedents de sinistres
ocorreguts en el curs d'un mateix període
d'assegurança, amb independència que aquestes
quanties siguin imputables a diversos sinistres, és la
que s'expressa com a «límit màxim per sinistre» en les
condicions particulars d'aquest contracte.

Sinistres en sèrie
Es considera que constitueix un sol i únic sinistre
l'esdeveniment o sèrie d'esdeveniments danyosos
deguts a una mateixa causa original amb
independència del nombre de reclamants o
reclamacions formulades. La suma de totes les
indemnitzacions, interessos i despeses que s'originin,
s'han d'imputar al període d'assegurança en què es
va produir el primer esdeveniment danyós.mediambiental basada en la Llei 26/2007, de 23

d'octubre, de responsabilitat mediambiental, i
normativa de desplegament, que sigui exigida o
exigible per part de l'Administració pública.

REVALORACIÓ AUTOMÀTICA

Excepte en cas que es pacti expressament l'exclusió
de la revaloració automàtica de garanties, aquesta s'ha
de produir d'acord amb les normes següents:

I. Conceptes als quals s'aplica la revaloració
automàtica
Els capitals i límits assegurats i la prima neta queden
revalorats en cada venciment seguint les fluctuacions
de l'índex de preus de consum publicat per l'Institut
Nacional d'Estadística o organisme que el substitueixi
a l'Estat espanyol. A aquest efecte es consideren
capitals i límits assegurats i, per tant, subjectes a la
revaloració esmentada, no només els capitals que
consten a les condicions particulars, sinó també els
que s'indiquen en els possibles suplements que

va produir el primer esdeveniment danyós.

Període d'assegurança
Per període d'assegurança cal entendre el període de
temps comprès entre la data d'efecte de la pòlissa i la
del seu venciment, o bé entre la data d'efecte de la
pòlissa i la data d'extinció o cancel·lació de
l'assegurança.

En cas de pòlissa de durada prorrogable temporal,
per període d'assegurança cal entendre el període de
temps comprès entre la data d'efecte de la pòlissa i la
del seu primer venciment anual, o bé entre dos
venciments anuals, o entre l'últim venciment anual i la
data d'extinció o rescissió de l'assegurança.

Reposició de cobertura
El límit per període d'assegurança redueix la seva
quantia a mesura que es consumeixi per un o
successius sinistres al llarg d'un mateix període.
Sempre que hi hagi acord entre les parts i per mitjà
del pagament de la prima corresponent, que es pugui
acordar, si escau, es pot reposar la quantia del límit
per període d'assegurança, consumida per un oque s'indiquen en els possibles suplements que

s'emetin a la pòlissa.

II. Actualització de capitals assegurats i prima neta
Els capitals i límits assegurats, així com les primes
netes, queden establerts en cada venciment,
multiplicant els que figuren inicialment en aquesta
pòlissa pel factor que resulti de dividir l'índex de
venciment per l'índex base.
S'entén per índex base el que s'indica en les
condicions particulars de la pòlissa. L'índex de
venciment és el que s'indica a cada rebut de prima i
que correspon a l'actualització de l'índex base en cada

per període d'assegurança, consumida per un o
successius sinistres.

DECLARACIONS SOBRE EL RISC

Aquesta pòlissa ha estat concertada sobre la base de
les declaracions formulades pel prenedor de
l'assegurança en el qüestionari que li ha lliurat
l'assegurador i de la resta d'informació facilitada pel
prenedor, que han motivat l'acceptació del risc per part
de l'assegurador, l'assumpció per part seva de les
obligacions per a ell derivades del contracte i la fixació
de la prima.
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La sol·licitud i el qüestionari que ha emplenat el
prenedor de l'assegurança, així com la proposició de
l'assegurador, si escau, juntament amb aquesta
pòlissa, constitueixen un tot unitari, fonament de
l'assegurança, que només abasta dins els límits
pactats els riscos que s'hi especifiquen.

En cas d'agreujament del risc durant el temps de
l'assegurança que doni lloc a un augment de prima,
quan el contracte quedi resolt per aquesta causa, si

"Conseqüències de l'impagament de primes" de les
condicions generals.
L'assegurador ha de tenir, en tot temps i fins a tres
mesos després que hagi finalitzat el contracte, el dret
de practicar inspeccions per a verificació o
investigació de les dades referents als elements o
magnituds sobre els quals la prima estigui
convinguda, i l'assegurat, o si no n'hi ha el prenedor
de l'assegurança, ha de facilitar les informacions,
aclariments i proves necessaris per al coneixement o
comprovació de les dades esmentades. Si aquestesquan el contracte quedi resolt per aquesta causa, si

l'agreujament és imputable a l'assegurat, l'assegurador
ha de fer seva la prima cobrada en la seva totalitat.
Sempre que aquest agreujament s'hagi produït per
causes alienes a la voluntat de l'assegurat, aquest té
dret al reemborsament de la part de la prima satisfeta
corresponent al temps que falti per transcórrer del
període en curs.

PERFECCIÓ I EFECTE DEL CONTRACTE

a) El contracte es perfà pel consentiment manifestat en
la subscripció de la pòlissa o del document provisional
de cobertura per les parts contractants. La cobertura
contractada i les seves modificacions o addicions
no tenen efecte mentre no hagi estat satisfet el
rebut de prima, llevat de pacte en contrari a les
condicions especials. En cas de demora en el
compliment de qualsevol dels dos requisits, les
obligacions de l'assegurador comencen a les vint-i-
quatre hores del dia en què hagin estat

comprovació de les dades esmentades. Si aquestes
inspeccions han estat motivades per l'incompliment
del deure establert en el paràgraf anterior,
l'assegurador pot exigir del prenedor de
l'assegurança el pagament de les despeses
causades per aquestes inspeccions.
Si es produeix el sinistre estant incomplert el deure de
declarar el que preveu el segon paràgraf d'aquest
apartat, o la declaració realitzada és inexacta, cal
aplicar les regles següents:

a) Si aquesta omissió o inexactitud és motivada per
mala fe del prenedor de l'assegurança o de l'assegurat,
l'assegurador queda alliberat de la seva prestació.

b) En un altre cas, la prestació de l'assegurador es
redueix proporcionalment a la diferència entre l'import
de la prima calculada i el de la que s'hagués aplicat si
s'hagués conegut l'import real de les magnituds que
serveixen de base per al seu còmput.

DETERMINACIÓ I PAGAMENT DE LA PRIMA
quatre hores del dia en què hagin estat
formalitzats.
b) Les garanties de la pòlissa entren en vigor en l'hora i
la data que s'indiquen a les condicions particulars.

DETERMINACIÓ DE LA PRIMA

A la pòlissa s'ha d'indicar expressament l'import de les
primes meritades per l'assegurança o han de constar
els procediments de càlcul per determinar-lo. En
aquest últim cas cal fixar una prima provisional, que té
el caràcter de mínima i és exigible al començament de
cada període d'assegurança.

CÀLCUL I LIQUIDACIÓ DE PRIMES
REGULARITZABLES

Si com a base per al còmput de la prima s'han adoptat
elements o magnituds susceptibles de variació, a la
pòlissa cal assenyalar, al mateix temps, la periodicitat
amb què s'ha de reajustar la prima. Si no s'indica, cal

DETERMINACIÓ I PAGAMENT DE LA PRIMA

a) La prima inicial es determina sobre la base de les
cobertures i períodes de cobertura contractats i es
reflecteix a les condicions particulars. Aquest
contracte no es perfà i no entra en vigor fins que
la prima inicial hagi estat satisfeta.
b) La prima de cadascun dels períodes successius és
la que resulti d'aplicar al risc i la suma assegurada les
tarifes que, basades en l'experiència estadística i els
criteris tecnicoactuarials, tingui vigents en cada
moment l'assegurador. Per determinar-la, també
s'han de considerar, a més, les modificacions de
garanties o les causes d'agreujament o disminució del
risc que s'hagin produït d'acord amb el que estableix
l'apartat de Modificacions del risc de les condicions
generals de la pòlissa. Així mateix, per calcular
aquesta prima, cal tenir en compte l'historial personal
de sinistralitat dels períodes precedents
d'assegurança.
c) L'assegurador només queda obligat pels rebuts
lliurats per la direcció o pels seus representants

amb què s'ha de reajustar la prima. Si no s'indica, cal
entendre que la prima ha de reajustar-se al final de
cada període d'assegurança.
Dins els trenta dies següents al terme de cada
anualitat d'assegurança, el prenedor de l'assegurança
o l'assegurat ha de proporcionar a l'assegurador les
dades necessàries per a aquesta regularització.
Es considera com a data de venciment de les primes
que procedeixin de les liquidacions derivades del
reajustament de la prima per regularització, el dia que
li sigui presentat el rebut corresponent al prenedor de
l'assegurança.
En cas d'impagament del rebut de prima de
regularització és aplicable el que preveu l'apartat

lliurats per la direcció o pels seus representants
legalment autoritzats.

SINISTRES

I. Minoració de les conseqüències del sinistre

El prenedor de l'assegurança o l'assegurat estan
obligats a adoptar totes les mesures que
n'afavoreixin la defensa davant les reclamacions
de responsabilitat, i s'han de mostrar tan diligents
en el seu compliment com si no existís
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assegurança. Han de comunicar a l'assegurador
immediatament després de rebre-la qualsevol
notificació judicial o administrativa de què tinguin
coneixement i que pugui estar relacionada amb el
sinistre. Ni l'assegurat, ni el prenedor de
l'assegurança ni cap persona, en nom d'ells, poden
negociar, admetre o rebutjar cap reclamació sense
l'autorització de l'assegurador.

L'incompliment d'aquests deures faculta
l'assegurador per reduir la prestació i fer partícip
l'assegurat en el sinistre, en la mesura que pel seu

Quan es produeixi algun conflicte entre l'assegurat i
l'assegurador motivat perquè aquest en el sinistre ha
de sustentar interessos contraris a la defensa de
l'assegurat, l'assegurador ho ha de posar en
coneixement de l'assegurat, sense perjudici de fer les
diligències que, pel seu caràcter urgent, calguin per a
la defensa. En aquest cas, l'assegurat pot optar entre
el manteniment de la direcció jurídica per part de
l'assegurador o confiar la seva pròpia defensa a una
altra persona. En aquest últim cas, l'assegurador
queda obligat a abonar les despeses d'aquestal'assegurat en el sinistre, en la mesura que pel seu

comportament hagi agreujat les conseqüències
econòmiques del sinistre, o si escau, a reclamar-li
danys i perjudicis.
Si l'incompliment del prenedor de l'assegurança o
de l'assegurat es produeix amb la intenció
manifesta de perjudicar o d'enganyar l'assegurador
o si actuen fraudulentament en connivència amb
els reclamants o els damnificats, l'assegurador
queda alliberat de tota prestació derivada del
sinistre.

II. Defensa de l'assegurat
Excepte pacte en contrari, en qualsevol procediment
judicial que es derivi d'un sinistre emparat per la
pòlissa, l'assegurador ha d'assumir, a càrrec seu, la
direcció jurídica davant les reclamacions del perjudicat,
i ha de designar els lletrats i procuradors que defensin i
representin l'assegurat en les actuacions judicials que
se li segueixin en la reclamació de responsabilitats
civils cobertes per aquesta pòlissa, i això encara que

queda obligat a abonar les despeses d'aquesta
direcció jurídica fins al límit pactat a la pòlissa.

III. Per a la cobertura de Defensa penal i reclamació
de danys

III.1 - Tramitació del sinistre

III.1.1 - En el supòsit que el sinistre no estigui emparat
per l'assegurança, l'assegurador ha de comunicar per
escrit a l'assegurat les causes o raons en què es basa
per refusar-lo, en el termini màxim d'un mes, comptat a
partir de la data en què hagi rebut el qüestionari o
antecedents documentals sol·licitats.
En cas de refús del sinistre, si l 'assegurat no hi
està d'acord, ho ha de comunicar per escrit a
l'assegurador i ambdues parts poden sotmetre la
divergència a l'arbitratge que preveu el punt III.6
d'aquesta condició especial.

III.1.2 - En els casos coberts per l'assegurança, un copcivils cobertes per aquesta pòlissa, i això encara que
aquestes reclamacions siguin infundades. En
conseqüència, l'assegurat no pot escollir
lliurement el procurador i advocat que hagin de
representar-lo i defensar-lo en les actuacions
judicials referides anteriorment.
L'assegurat ha de prestar la col·laboració necessària a
aquesta defensa, i es compromet a atorgar els poders i
l'assistència personal que calguin. Si per manca
d'aquesta col·laboració es perjudiquen o disminueixen
les possibilitats de defensa del sinistre, l'assegurador
pot reclamar a l'assegurat danys i perjudicis en
proporció a la culpa de l'assegurat i al perjudici sofert.

La prestació de defensa i representació en causes
criminals és potestativa de l'assegurador, tret que a la
pòlissa s'hagi pactat el contrari.
Sigui quina sigui la decisió o el resultat del
procediment judicial, l 'assegurador es reserva la
decisió d'exercitar els recursos legals que
escaiguin contra aquesta decisió o resultat o de

III.1.2 - En els casos coberts per l'assegurança, un cop
acceptat el sinistre, l'assegurador ha de fer les
gestions per obtenir un arranjament transaccional que
reconegui les pretensions o drets de l'assegurat.
Si la via amistosa o extrajudicial no ofereix cap resultat
positiu acceptable per l'assegurat, cal procedir a la
tramitació per via judicial, sempre que ho sol·liciti
l'interessat i les característiques del fet ho permetin. En
aquest supòsit, l'assegurador ha d'informar l'assegurat
del seu dret a la lliure elecció de professionals que el
representin i el defensin en el litigi corresponent.

En els altres casos, un cop acceptat el sinistre, cal
procedir a la prestació del servei o al pagament de les
despeses corresponents, d'acord amb la naturalesa i
les circumstàncies del sinistre.

III.2 - Disconformitat en la tramitació del sinistre
Quan l'assegurador, perquè considera que no hi ha
possibilitats raonables d'èxit, estimi que no escau
iniciar un plet o tramitar un recurs, ha de comunicar-ho
a l'assegurat.

escaiguin contra aquesta decisió o resultat o de
conformar-s'hi. Si l'assegurador considera
improcedent el recurs, ho ha de comunicar a
l'assegurat, i aquest queda en llibertat per
interposar-lo exclusivament pel seu compte i aquell
obligat a reemborsar-li les despeses judicials i les
d'advocat i procurador, en el supòsit que aquest
recurs prosperi, per un import no superior a
l'estalvi produït en la indemnització a càrrec de
l'assegurador.

a l'assegurat.
En cas de disconformitat, les parts poden acollir-se a la
conciliació o a l'arbitratge de conformitat amb el que
preveu el punt III.6 d'aquesta condició especial.
L'assegurat té dret, dins dels límits de la cobertura
concertada, al reemborsament de les despeses que
han ocasionat els plets i recursos tramitats en
discrepància amb l'assegurador, o fins i tot amb
l'arbitratge, quan, pel seu compte, hagi obtingut un
resultat més beneficiós.

Pàgina 14 de 17



Generalitats

III.3 - Elecció d'advocat i procurador
L'assegurat té dret a escollir lliurement el procurador i
advocat que hagin de representar-lo i defensar-lo en
qualsevol tipus de procediment.
Abans de nomenar-lo, l'assegurat ha de comunicar a
l'assegurador el nom de l'advocat escollit, així com el
del procurador dels tribunals en els procediments en
què sigui preceptiva la seva intervenció.
Els professionals que ha escollit l'assegurat han de
gaudir de la més àmplia llibertat en la direcció tècnica
dels assumptes que aquest hagi encomanat, sense

Si l'assegurador incorre en mora en el compliment de
la prestació, la indemnització de danys i perjudicis, tot i
que es considerin vàlides les condicions contractuals
que siguin més beneficioses per a l'assegurat, s'ha
d'ajustar a les regles que estableixen les condicions
generals (en l'apartat «Interessos de demora»
d'aquesta pòlissa.

RESOLUCIÓ EN CAS DE SINISTRE

Un cop comunicat cada sinistre, hagi o no donatdels assumptes que aquest hagi encomanat, sense
dependre de les instruccions de l'assegurador, el qual
no respon de l'actuació d'aquests professionals ni del
resultat de l'assumpte o procediment.
En el supòsit que l'escollit no resideixi en el partit
judicial on hagi de tramitar-se el procediment base de
la prestació garantida, són a càrrec seu les despeses
i honoraris pels desplaçaments que aquest
professional inclogui en la seva minuta.

III.4 - Pagament d'honoraris
L'assegurador ha de satisfer els honoraris de l'advocat
que actuï en defensa de l'assegurat, amb subjecció a
les normes fixades a aquest efecte pel Consell General
de l'Advocacia Espanyola i, en cas que aquestes
normes no existeixin, cal atenir-se al que disposen les
dels col·legis respectius. Les normes orientatives
d'honoraris es consideren com a límit màxim de
l'obligació de l'assegurador. Les discrepàncies sobre la
interpretació d'aquestes normes han de ser sotmeses
a la comissió competent del col·legi d'advocats
corresponent.

Un cop comunicat cada sinistre, hagi o no donat
lloc a pagament d'indemnització, les parts poden
resoldre el contracte. La part que prengui la decisió
de resoldre el contracte ha de notificar-ho a l'altra per
carta certificada dins el termini màxim de 30 dies des
de la data de comunicació del sinistre, si no pertoca
indemnització, o en cas que s'hagi efectuat la
prestació, si és procedent. Aquesta notificació ha
d'efectuar-se amb una anticipació mínima de 30 dies a
la data en què la resolució hagi de tenir efecte.

Sigui quina sigui la part que prengui la iniciativa de
resoldre el contracte, l'assegurador ha de tornar al
prenedor de l'assegurança la part de prima
corresponent al temps que transcorri entre la data
d'efecte de la resolució i la d'expiració del període
d'assegurança cobert per la prima satisfeta.

La resolució del contracte d'assegurança, efectuada
d'acord amb el que preveu aquest apartat, no modifica
els respectius drets i obligacions de les parts en relació
amb els sinistres declarats.corresponent.

Els drets del procurador, quan la seva intervenció sigui
preceptiva, han de ser abonats d'acord amb un aranzel
o barem.

III.5 - Transaccions
L'assegurat pot transigir en els assumptes en
tràmit, però si això produeix obligacions o
pagaments a càrrec de l'assegurador, tots dos han
d'actuar sempre i prèviament de comú acord.

III.6 - Solució de conflictes entre les parts
L'assegurat té dret a sotmetre a arbitratge qualsevol
diferència que pugui sorgir entre ell i l'assegurador
sobre aquesta cobertura.

La designació d'àrbitres no es pot fer abans que
sorgeixi la qüestió disputada.
Si qualsevol de les parts decideix exercitar les seves
accions davant els organismes jurisdiccionals, ha de
recórrer al jutge del domicili de l'assegurat, únic

amb els sinistres declarats.

EXTINCIÓ DE L'ASSEGURANÇA

Si durant la vigència de l'assegurança es produeix la
desaparició de l'interès o del risc assegurat, des
d'aquest moment el contracte d'assegurança queda
extingit i l'assegurador té el dret de fer seva la prima no
consumida.

RECLAMACIÓ DE DANYS I PERJUDICIS A
L'ASSEGURAT O AL PRENEDOR DE
L'ASSEGURANÇA

L'assegurador pot reclamar els danys i perjudicis
que li hagi causat l'assegurat o el prenedor de
l'assegurança en els casos i situacions previstos a
la pòlissa i/o exigir-li el reintegrament de les
indemnitzacions que hagi hagut de satisfer a
tercers perjudicats per sinistres no emparats per
l'assegurança.recórrer al jutge del domicili de l'assegurat, únic

competent per imperatius legals.

IV. Pagament de la indemnització
L'assegurador, dins dels límits i condicions de la
pòlissa, ha d'abonar la indemnització que
correspongui pel sinistre, en el termini màxim de
cinc dies a partir de la data en què l'import
d'aquesta indemnització hagi estat fixada per
sentència ferma o de la data en què aquesta hagi
estat determinada per reconeixement de
responsabilitat fet per l'assegurador.

l'assegurança.

COMUNICACIONS

Les comunicacions del prenedor de l'assegurança o de
l'assegurat a l'assegurador es fan al domicili social de
l'entitat asseguradora assenyalat a les condicions
particulars de la pòlissa.
Les comunicacions de l'assegurador al prenedor de
l'assegurança o a l'assegurat es fan al domicili
d'aquests indicat a la pòlissa, tret que s'hagi notificat a
l'assegurador el canvi de domicili.

Núm de pòlissa
8-3.647.142-Z
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Generalitats

ARBITRATGE

Si les dues parts hi estan d'acord, poden sotmetre
les seves diferències al judici d'àrbitres, de
conformitat amb la legislació vigent.

JURISDICCIÓ

Aquest contracte d'assegurança queda sotmès a la
legislació espanyola i, dins d'aquesta, és jutge
competent per al coneixement de les accions que
se'n deriven el del domicili de l'assegurat, el qual a
aquest efecte ha de designar un domicili a Espanya
en cas que el seu sigui a l'estranger.
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Protecció de dades personals

En relació amb les dades personals, l'informem que el responsable del tractament és l'assegurador.

La finalitat principal per a la qual l'assegurador obté les dades és la gestió de la relació del titular de les dades personals
amb l'assegurador i, en cas que s'emeti un contracte, donar compliment a les obligacions contractuals i legals que
puguin resultar aplicables en cada moment.

Són objecte de tractament les dades personals recollides abans, durant i amb posterioritat a la formalització d'unSón objecte de tractament les dades personals recollides abans, durant i amb posterioritat a la formalització d'un
contracte, ja siguin segons escaigui, del prenedor, assegurat, partícip, beneficiari, tercer perjudicat o drethavent, que
calguin per a la gestió de la relació contractual, incloses si escau les biomètriques i de geolocalització. En cas que les
dades les aporti una persona diferent del seu titular, recau en l'aportant l'obligació de traslladar aquesta informació al
titular de les dades personals, així com d'obtenir el seu consentiment quan sigui necessari.

Els tractaments per a: (i) l'emissió, el desenvolupament i l'execució del contracte, (ii), el compliment en cada cas dels
deures d'ordenació, supervisió, solvència i previsió social, (iii), la prevenció i lluita contra el frau i el blanqueig de
capitals, (iv) la tarifació i selecció de riscos en l'assegurança, incloent si és necessària l'elaboració de perfils i/o la presa
de decisions automatitzades, en què l'interessat sempre pot sol·licitar la revisió dels resultats per part d'una persona,
expressar el seu punt de vista i impugnar la decisió; estan legitimats per la normativa asseguradora i de previsió social
que pugui resultar aplicable en cada moment.

L'assegurador no ha de cedir les dades personals excepte en el cas que sigui necessari per al compliment de la
normativa aplicable, l'emissió, el desenvolupament i l'execució del contracte i/o en interès legítim, en els termes que
estableix la POLÍTICA DE PRIVACITAT publicada en l'apartat de la pàgina web,
https://www.seguroscatalanaoccidente.com/esp/politica-privacidad.

El titular de les dades personals disposa dels drets d'accés, rectificació, supressió i dret a l'oblit, oposició, limitació del
tractament i portabilitat, que pot exercitar acreditant la seva identitat, mitjançant una comunicació escrita al delegat detractament i portabilitat, que pot exercitar acreditant la seva identitat, mitjançant una comunicació escrita al delegat de
protecció de dades designat, a través de la seva adreça electrònica: dpo@catalanaoccidente.com i/o de l'adreça:
"Delegat Protecció de Dades- Assegurances Catalana Occident; Avinguda Alcalde Barnils, 63, 08174 Sant Cugat del
Vallès (Barcelona)".

Així mateix, en el cas que hagi obtingut l'autorització específica de l'interessat, l'assegurador també utilitzarà les dades
per a: (i) desenvolupar accions comercials i remetre-li informació, fins i tot pels mitjans a distància disponibles, sobre
altres productes i serveis, generals o de forma personalitzada, ja siguin propis o d'altres entitats pertanyents al Grup
Catalana Occident (identificades a la pàgina web www.grupocatalanaoccidente.com); (ii) mostrar-li publicitat
personalitzada en pàgines web, cercadors i xarxes socials i (iii) oferir-li la participació en concursos promocionals; tot
això fins i tot després de l'acabament de la relació amb l'assegurador. En qualsevol dels casos assenyalats, l'adaptació
dels productes i serveis al perfil de l'interessat, es pot efectuar sobre la base d'anàlisi de perfils de comportament i risc,
tenint en compte tant fonts internes com de tercers, informació de geolocalització, així com informació de la navegació
per internet o de xarxes socials.

Aquesta pòlissa està formada per les anteriors Condicions Particulars i Especials (transcrites de les pàgines
número 1 a 17 ), i per les Condicions Generals que van acompanyades a continuació. El Prenedor de
l'assegurança manifesta que ha llegit totas aquestes Condicions íntegrament, i que coneix i accepta la totalitat
del seu contingut. De manera expressa, manifesta que coneix i accepta les clàusules limitadores,
convenientment destacades en negreta i que conté la pòlissa. El signant declara que ha estat informat pel
mediador, amb caràcter previ a la formalització de la pòlissa, dels punts que preveu la normativa sobre
mediació en assegurances privades. Tanmateix declara haver rebut, amb anterioritat a la signatura del present
contracte, informació referent a la legislació aplicable a aquesta pòlissa i a les diferentes instàncies de
reclamació utilitzables en cas de litigi, tot això segons l'indicat en el Preliminar de les Condicions Generals.
També declara que se l'ha informat que Espanya és l'Estat membre en el que está establert el domicili social
de l'Entitat Asseguradora.

25 de març de 2021

El Prenedor de l'Assegurança,Per l'Entitat,

Director general

Núm de pòlissa
8-3.647.142-Z
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AGRAÏM LA VOSTRA CONFIANÇA

Aquesta pòlissa i el rebut al corrent de pagament són
documents que acrediten les garanties contractades i la seva
vigència. En conseqüència, us aconsellem que dediqueu uns
minuts a la lectura de les seves condicions.

Si ho creieu necessari, estarem encantats de resoldre
qualsevol dubte que tingueu, directament o bé a través del
vostre agent o corredor d'assegurances.

I recordeu que aquests professionals són, també, la vostra
millor ajuda en cas de sinistre.



www.catalanaoccidente.com
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