Assegurança de TRANSPORTS

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

Producte: Transport de
mercaderies

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? L’assegurança de transport està indicada per donar cobertura al
trasllat de mercaderies per terra, mar, aire o la combinació de diverses modalitats. Disposa d’àmplies cobertures que es poden
escollir en funció dels trajectes, les condicions i les característiques de la càrrega.

Què s’assegura?

Què no està assegurat?

Els danys materials directes ocasionats a les
mercaderies que són objecte de transport.

Principals exclusions de l’assegurança:

Aquest producte d’assegurança permet
confeccionar una oferta a mida de cada
contractant. Resum de les principals cobertures i
riscos assegurats si es contracten expressament:
Incendi, llamp i explosió.
Accident del mitjà de transport.
Despeses de salvament.
En transport terrestre:
Bolcada o semibolcada.
Robatori en quadrilla o a mà armada.
Riscos atmosfèrics extraordinaris.
En transport marítim:
Avaria grossa.
Git. Arrossegament per les onades.
Avaria particular quan procedeixi de naufragi,
incendi, varada o abordatge.
En qualsevol mitjà de transport:
Robatori i espoliació.
Trencaments i vessaments.
Danys en operacions de càrrega i descàrrega.
Despeses de retirada i remoció de restes.
Podridura per paralització d’equip frigorífic.
Podridura per avaria del vaixell.
Danys produïts per vagues.
Danys produïts en situacions de guerra.
Clàusules angleses: Cobertura adaptada a les
Institute Cargo Clauses de l’Institut
d’Asseguradors de Londres.

El dol o culpa greu del prenedor i/o l’assegurat
o de les persones que en depenen o hi
conviuen.
Ús o desgast normal, defecte propi o
conservació defectuosa dels béns assegurats.
Reaccions nuclears, contaminacions
radioactives, qualsevol responsabilitat
mediambiental.
Qualsevol tipus de responsabilitat civil
contractual.
Infidelitat del personal dependent del prenedor
de l’assegurança o de l’assegurat.
Retard en el transport encara que aquest es
degui a una avaria de qualsevol de les parts
vitals del vehicle o mitjà de transport.
Demores, desviaments, impediment o
interrupció del viatge per causes imputables a
l’assegurat o al prenedor de l’assegurança.
Infraccions a prescripcions d’expedició,
d’importació, exportació o trànsit.
Defecte o insuficiència d’envàs o embalatge.
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.

Hi ha restriccions pel que fa a la cobertura?
El contracte detalla l’abast de cadascuna de les cobertures, així com alguns supòsits que no queden emparats.

On estic cobert?
Als llocs definits en l’àmbit territorial assegurat i davant de reclamacions que es resolguin per via extrajudicial o
bé davant de tribunals espanyols.

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.
 Comunicar el sinistre en un termini màxim de 7 dies i aportar la informació i documentació necessària per
comprovar i valorar els danys, així com facilitar l’actuació dels tècnics nomenats per l’assegurador a aquests
efectes.
 En cas de sinistre s’han d’utilitzar els mitjans al seu abast per minorar-ne les conseqüències.

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.

