Què és?
L’Assegurança de responsabilitat civil professional té l’objectiu de protegir el patrimoni de la teva
activitat professional davant de la reclamació de
tercers. D’aquesta manera, et garanteix la responsabilitat civil extracontractual que es pugui
derivar dels danys personals o materials directes,
així com dels seus perjudicis econòmics.

Protegeix la teva
activitat
—
Assegurança de
responsabilitat
civil professional

Quins beneficis ofereix?
• Tot en u: gaudeix de totes les cobertures agrupades en
una única assegurança.
• Serveis: telèfon d’assistència durant les 24 hores, defensa
penal i reclamació de danys.
• Altres rendibilitats: possibilitat de fraccionar el teu
pagament anual i revalorització del capital assegurat any
rere any.

Servei d'atenció al client
—
902 344 000
www.catalanaoccident.cat
Aquest fullet té una funció orientativa, per la qual cosa
no es pot considerar en cap cas com a definidor de les
garanties contractades ni dels seus límits.

A qui va dirigida?

L’assegurança més completa

Aquesta assegurança ofereix diferents cobertures en funció del grup de risc:

Gràcies a l’Assegurança de responsabilitat civil
professional, podràs cobrir els danys personals i
els perjudicis econòmics causats involuntàriament
a tercers, amb motiu o durant el desenvolupament
de la teva activitat professional. A més, podràs
triar entre les següents garanties opcionals*:

•

Sanitat: facultatius amb titulació superior,
especialitats mixtes i amb intervenció
quirúrgica o sense, no facultatius amb
titulació mitjana, personal no titulat,
centres sanitaris i altres activitats
relacionades amb la sanitat.

•

Veterinària: professionals amb titulació i
centres veterinaris.

•

Ensenyament: docents i centres
d’ensenyament.

•

Assessorament, mediació o representació:
professionals del dret i altres disciplines.

•

Enginyeries: lliure exercici de la professió
que depèn de l’empresa privada, pública o
de l’Administració i oficines tècniques.

Danys a expedients
Perjudicis materials que puguin patir els expedients i documents que es trobin en el teu poder.
Locals llogats
Danys a immobles llogats com a conseqüència dels riscos
d’incendi i dels definits habitualment com a complementaris.
Béns d’empleats
Danys causats als béns que siguin propietat del teu personal
assalariat.
Sancions per l’incompliment de la Llei Orgànica de
Protecció de Dades (LOPD):

•

Sancions i despeses complementàries: cobertura de les
sancions administratives derivades de la infracció de la
LOPD.

•

L’import de les sumes assegurades per aquesta cobertura
s’administrarà pel règim sancionador actual i segons
l’estipulat d’acord amb la gravetat de la infracció:

NIVELL DE SANCIÓ

EUROS

Lleu

de 900€ a 40.000€

Greu

de 40.001€ a 300.000€

Molt greu

de 300.001€ a 600.000€

*El límit màxim d’indemnització per a cada garantia serà el resultant d’aplicar el
percentatge que s’indica sobre el capital assegurat. S’haurà de tenir en compte
que el límit màxim d’indemnització per a la suma de totes les garanties serà el del
capital assegurat.

Treballs en països de la Unió Europea
Ampliació de la cobertura de de l’assegurança a l’activitat
realitzada a països de la Unió Europea.
Responsabilitat civil d’explotació
Danys materials, personals i perjudicis econòmics causats
a tercers derivats de la titularitat dels locals i els despatxos
destinats a la teva activitat professional.
Responsabilitat civil patronal
Reclamacions que et puguin dirigir els teus treballadors o
drethavents pels danys i perjudicis derivats d’accidents de
treball.
Defensa i reclamació
Defensa penal, reclamació de danys, drets relatius al local,
contractes de serveis, contractes sobre coses mobles, contractes laborals i servei telefònic de consultes.
Reclamació d’honoraris professionals
Demanda amistosa o judicial dels honoraris generats en
l’exercici de la teva activitat professional i que hagin estat
impagats.
Renda per inhabilitació professional
Pagament del subsidi mensual compensatori dels ingressos nets no percebuts durant el període en què romanguis
inhabilitat professionalment per un fet ocorregut durant
la vigència de l’assegurança i amb motiu d’una sentència
penal ferma per esdeveniments produïts durant l’acompliment del teu exercici professional.

