Assegurança de CANCEL·LACIÓ
D’ESDEVENIMENTS
Document d’informació sobre el producte d’assegurança
Empresa: Assegurances Catalana Occident, SA d’Assegurances i
Reassegurances, Societat Unipersonal.

Producte: Cancel·lació
d’esdeveniments

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? Es tracta d’una assegurança vinculada a l’organització i realització
d’esdeveniments de tota índole. La seva finalitat és garantir el pagament de les despeses i els costos fixos (salaris, Seguretat Social,
lloguers, publicitat, etc.) desemborsats per l’assegurat i que no siguin recuperables en cas que aquest acte no es pugui dur a terme,
s’hagi d’ajornar, interrompre o suspendre després del seu inici. La no-celebració de l’esdeveniment assegurat ha de ser
conseqüència directa d’algun dels riscos que s’enuncien a continuació i han d’estar inclosos en les condicions particulars del
contracte.

Què s’assegura?

Què no està assegurat?

Fenòmens atmosfèrics o climatològics (pluja,
neu, pedra, vent, inundació per pluja o huracà).

El dol o la culpa greu del prenedor, l’assegurat o
les persones que en depenen o hi conviuen

Incompareixença dels actuants (malaltia,
accident o mort).

Reaccions nuclears, contaminacions
radioactives, qualsevol responsabilitat
mediambiental.

Altres causes diferents de les anteriors.

Danys causats per l’asbest o la fibra d’amiant.
Aquestes tres causes es poden cobrir de forma
opcional i independent entre si i cotitzar les
diferents opcions a demanda de cada client. La
sol·licitud per a l’emissió i formalització del
contracte s’ha d’efectuar amb força antelació a
la data exacta de l’esdeveniment.

Enfonsaments o corriments de terra.

Com a garanties addicionals es pot incloure una
extensió per a la cobertura dels danys materials
que pateixin els béns i equips propis de
l’esdeveniment, així com la responsabilitat civil
per danys a tercers i/o empleats que li pugui ser
imputada a l’organitzador.

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.

Qualsevol vaga legal o il·legal o conflicte laboral
de qualsevol classe.
Amenaça d’atemptat.
Boicot per part dels actuants, ja sigui
individualment, en grup o exercint qualsevol
representació.

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 on es desenvolupa l’activitat assegurada i davant de reclamacions que es resolguin per via extrajudicial o
bé davant de tribunals espanyols.

Quines són les meves obligacions?
•

•

•

•

El prenedor de l’assegurança o l’assegurat han de comunicar a l’assegurador, durant el curs del contracte i
tan aviat com sigui possible, totes les circumstàncies que agreugin el risc i siguin de tal naturalesa que, si
l’assegurador les hagués conegut en el moment de la perfecció del contracte, no l’hauria concertat o l’hauria
subscrit en condicions més costoses.
L’assegurat, el beneficiari o el prenedor de la pòlissa han d’utilitzar els mitjans al seu abast per minorar les
conseqüències de l’incident. Les despeses produïdes per aquesta minoració estan cobertes sempre que no
siguin desproporcionades.
Per percebre la indemnització, l’assegurat o el beneficiari ha de lliurar els documents originals i datats que
siguin sol·licitats per l’assegurador i en els quals s’acrediti raonablement el fet que ha motivat l’incident i les
seves despeses.
Finalment, per als fets dels quals es derivi una responsabilitat coberta per l’assegurança, s’ha de transmetre
a la companyia immediatament tot tipus d’avisos, citacions... que rebi el prenedor o l’assegurat.

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.

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.

