Assegurança de responsabilitat civil

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

Producte:
RC de comerç, cultura i oci

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?

El producte Responsabilitat civil comerços, cultura i oci
d’Assegurances Catalana Occident és una assegurança completa que protegeix el patrimoni de l’assegurat enfront de possibles
reclamacions de tercers. Tot això, ofert amb la màxima flexibilitat i adaptació a les particularitats de cadascuna de les activitats.
Per tant, està pensat per protegir les responsabilitats civils extracontractuals que es puguin derivar del desenvolupament propi de
l’activitat.

Què s’assegura?

Què no està assegurat?

Assegura
la
responsabilitat
civil
extracontractual que es pugui produir com a
conseqüència dels danys personals o materials
directes, així com els perjudicis econòmics
derivats directament d’aquests danys, causats
involuntàriament a tercers amb motiu i durant
el desenvolupament de l’activitat assegurada.

La infracció o incompliment voluntaris, per part
de l’assegurat, de les normes que regeixen les
activitats objecte 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:

La pèrdua, danys, costos o despeses de qualsevol
naturalesa que directament o indirectament
hagin estat ocasionats per, es derivin de o
estiguin relacionats amb energia nuclear o
qualsevol tipus.

Explotació

Danys per l’ús i circulació de vehicles de motor i
dels elements remolcats o que s’hi incorporen.

Subcontractistes
Mercaderies en dipòsit
Béns manipulats
Locals arrendats
Béns d’empleats
Immobiliària
Subsidiària de vehicles
Defensa penal i reclamació de danys
Alliberament de despeses
Responsabilitat civil patronal i creuada
Responsabilitat civil de producte/postreballs
Responsabilitat civil per incompliment de la
LOPD
Contaminació accidental
Danys patrimonials primaris
Treballs fora

Danys per fets de guerra civil o internacional,
motí o tumult popular, terrorisme, terratrèmols
o inundacions i altres esdeveniments
extraordinaris.

Pactes
o
acords
que
modifiquin
la
responsabilitat legalment exigible en absència
d’aquests.
La utilització de qualsevol artefacte, nau o
aeronau destinats a la navegació o sustentació
aquàtica o aèria.
Danys derivats de l’extracció, fabricació,
manipulació i ús de l’asbest o substàncies que
tinguin com a component aquesta matèria.
La contaminació del sòl, les aigües o l’atmosfera.
Fabricació
de
productes
genèticament
modificats, durant el procés de producció.
Les
reclamacions
per
responsabilitat
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.

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?
Les cobertures s’estenen i es limiten a les responsabilitats derivades de danys sobrevinguts a Espanya, Andorra i
països de la Unió Europea.

Quines són les meves obligacions?
 L’assegurat ha de transmetre a la companyia immediatament tot tipus d’avisos, reclamacions, denúncies i citacions
que rebi.
 No pot negociar, admetre o rebutjar cap reclamació sense l’autorització de l’assegurador.

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’efecte de la renovació. El pagament es pot efectuar mitjançant domiciliació bancària o 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.

