Assegurança de MEDI AMBIENT

Document d’informació sobre el producte d’assegurança
Empresa: Seguros Catalana Occidente, S.A. de Seguros y Reaseguros,
Sociedad Unipersonal

Producte: Responsabilitat
mediambiental

Registrada a: Espanya. Núm. autorització entitat asseguradora: C0468

La informació precontractual i contractual completa relativa al producte d’assegurança es facilita en altres documents com ara la
nota informativa, així com les condicions generals, particulars i, si escau, especials del contracte d’assegurança.

En què consisteix aquest tipus d’assegurança?

Aquesta assegurança serveix per protegir el patrimoni de
l’assegurat en cas que aquest incorri, inesperadament, en un episodi de danys mediambientals a les aigües, la flora, la fauna o
per contaminació del sòl; l’assegurador es fa càrrec de la responsabilitat mediambiental que pugui derivar-se per a l’assegurat,
fins als límits i en les condicions del contracte. També es fa càrrec, en cas que es contracti la garantia corresponent, de la
responsabilitat civil per danys causats a tercers per contaminació.

Què s’assegura?
La pòlissa fa front a les responsabilitats de la
Llei de responsabilitat mediambiental,
regulada a la Llei 26/2007, de 23 d’octubre.
Resum de les principals cobertures de
l'assegurança i riscos que pot assegurar el
contractant segons la modalitat escollida en el
contracte:
Les mesures de prevenció per evitar un dany
mediambiental imminent.
Un cop produït el dany mediambiental, adopció
de mesures necessàries per impedir danys més
grans.
La restauració dels recursos naturals danyats.
La descontaminació del sòl on es desenvolupa
l’activitat.
La defensa de l’assegurat, en qualsevol
procediment judicial, per la seva
responsabilitat assegurada, sufragant
honoraris i despeses.
La constitució de les fiances exigides a
l’assegurat per garantir la seva responsabilitat
assegurada, així com la que s’exigeixi per
garantir la seva llibertat provisional, en un
procés penal.
Les reclamacions per danys a tercers,
derivades de contaminació assegurada, sempre
que estigui contractada l’assegurança
complementària de responsabilitat civil per
contaminació, inclosos els danys a empleats,
amb certs límits.
Respon per tots els sinistres en concepte de
responsabilitat civil per contaminació.

Què no està assegurat?
Multes, sancions, taxes i cànons o impostos i les
conseqüències del seu impagament, així com
pagaments amb caràcter punitiu o
exemplaritzant, encara que es relacionin
directament amb la responsabilitat assegurada.
Danys originats o agreujats per qualsevol
comportament deliberadament incorrecte de
l’assegurat.
Danys resultants del desenvolupament normal
de l’activitat assegurada i no d’un fet accidental
i extraordinari, tant si les conseqüències
s’havien previst com si no.
Danys causats havent cessat l’activitat
assegurada o mentre aquesta es troba suspesa
indefinidament.
Despeses, costos, pèrdues o altres
conseqüències econòmiques degudes a la
clausura o el tancament de les instal·lacions o
al cessament de l’activitat.
Les prestacions la cobertura de les quals quedi
compresa en les assegurances obligatòries
d’automòbils, tant si s’han contractat
efectivament com si no.
Danys i perjudicis derivats de la inhalació de
partícules d’asbest o de sílice.
Danys causats per virus, fongs, bacteris o
espores.
Danys originats per organismes modificats
genèticament.

Hi ha restriccions pel que fa a la cobertura?
Existeixen sublímits, que queden reflectits a les condicions particulars.
Es resten de les prestacions les franquícies que estableix el contracte.

On estic cobert?
Als llocs on es desenvolupa l’activitat assegurada o les activitats complementàries.
Davant de les reclamacions que se solucionin per via extrajudicial o bé davant de tribunals dels estats membres de
la Unió Europea, d’acord amb la normativa vigent als seus estats membres.

Quines són les meves obligacions?
 Respondre veraçment el qüestionari de sol·licitud de l’assegurança.
 Pagar els rebuts de prima de l’assegurança que estipula el contracte.
 Comunicar a l’assegurador qualsevol modificació que es produeixi en el risc assegurat (com ara la inclusió o
exclusió d’algun equip en la instal·lació objecte d’assegurança).
 Comunicar el sinistre en un termini màxim de 7 dies.

Quan i com he d’efectuar els pagaments?
En el moment de la contractació i segons la forma de pagament que indica el contracte. Si el contracte es prorroga, en
la data d’inici de la renovació. El pagament es pot efectuar mitjançant domiciliació bancària o, si escau, targeta de
crèdit o dèbit.

Quan comença i finalitza la cobertura?
Un cop abonat el primer pagament, la cobertura comença i finalitza a les hores i dates que indica el contracte. Es pot
prorrogar per anualitats successives, si així ho preveu el contracte.

Com puc rescindir el contracte?
Mitjançant una notificació escrita adreçada a l’entitat asseguradora i efectuada com a mínim amb un mes d’antelació
a la conclusió del període de l’assegurança en curs.

