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CONDICIONS PARTICULARS
Aquestes condicions particulars que s'exposen tot seguit deroguen el que disposen les condicions especials
i generals exclusivament en els casos en què hi hagi contradicció expressa entre les unes i les altres. Les
clàusules de les condicions especials i generals que no es vegin afectades per les contradiccions
esmentades subsisteixen en la seva totalitat.
Aquest contracte d'assegurança té la modalitat d'assegurança col·lectiva, segons la qual, mitjançant un sol
contracte o pòlissa col·lectiva o pòlissa «base», es cobreixen múltiples assegurats que integren una
col·lectivitat mitjançant la modalitat de contractació obligatòria, per la qual cosa la totalitat dels col·legiats
han d'estar assegurats en aquesta pòlissa.
Aquesta pòlissa s'emmarca dins de l'acord aprovat pel Consell General de l'Advocacia Espanyola
per a l'assegurament de la responsabilitat civil professional, i resta de cobertures que s'inclouen a la
pòlissa, dels il·lustres col·legis d'advocats que en formen part i dels seus col·legiats.
CONSELL GENERAL DE L'ADVOCACIA
Paseo de Recoletos, 13
28004 Madrid
Q-2863006-I
I.

PRENEDOR DE L'ASSEGURANÇA

IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS DE TARRAGONA
Carrer Enric d'Ossó, 1,
43005 Tarragona
Q- 4363001-A
II.

ASSEGURATS

Tenen la condició d'assegurats:
Cadascun dels advocats habilitats legalment per a l'exercici de la professió i col·legiats al col·legi d'advocats
prenedor d'aquesta assegurança, amb el pagament previ de la prima corresponent.
S'acorda expressament que, si s'esdevé la defunció, la jubilació o el cessament de l'activitat professional per
qualsevol altre motiu d'un assegurat d'aquesta pòlissa i mentre la pòlissa estigui en vigor, l'assegurador ha
de continuar cobrint la responsabilitat en els termes i les condicions vigents i contractades en l'anualitat en
què es produeixi la defunció, la jubilació o el cessament, i sense percebre primes futures.
També es consideren assegurats els despatxos d'advocats de qualsevol forma jurídica que estiguin
integrats en la seva totalitat per advocats col·legiats al Col·legi Oficial d'Advocats de Tarragona i terceres
persones o familiars que no exerceixin cap funció dins del despatx o que exerceixin tasques administratives
o personal auxiliar en general, sempre que la reclamació tingui el seu origen en un error o falta professional
comesos per un advocat assegurat.
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En els termes previstos al paràgraf anterior, MAPFRE EMPRESAS, SA, en aplicació de la Llei 2/2007, de 15
de març, de societats professionals, a l'article 11, empara les activitats assegurades i, fins als límits
contractats a la pòlissa, la responsabilitat civil societària i dels socis professionals que hagin intervingut en la
prestació de l'objecte de la reclamació.

En cas que una reclamació es dirigeixi exclusivament contra el despatx d'advocats, el límit d'indemnització
màxim per reclamació és el límit d'indemnització de l'advocat assegurat que hagi comès l'error o la falta
professional.
En cas que una reclamació es dirigeixi contra un advocat assegurat i el despatx on desenvolupa la seva
activitat professional, el límit d'indemnització màxim per reclamació que ha de satisfer l'assegurador és el
límit d'indemnització per sinistre de l'advocat assegurat codemandat.
També tenen la consideració d'assegurats amb el límit general de la pòlissa els advocats que, havent estat
legalment habilitats per exercir l'activitat professional que es descriu a les condicions particulars d'aquesta
pòlissa, van ser baixa d'aquesta activitat en l'exercici a conseqüència de la seva incapacitat professional,
jubilació, cessament, o qualsevol altre motiu abans de l'entrada en vigor d'aquesta pòlissa i sempre que
puguin demostrar que van tenir pòlissa de responsabilitat civil professional per a l'activitat esmentada durant
un període d’1 any abans de l'entrada en vigor d'aquesta pòlissa. En aquests casos, l'assegurador cobreix
la seva responsabilitat gratuïtament i no ha d'abonar cap prima.
Els hereus i legataris, representants legals o drethavents d'un membre assegurat al Col·legi d'Advocats i
identificat a les condicions particulars de la pòlissa que, havent estat habilitat legalment per exercir l'activitat
professional que es descriu a les condicions particulars d'aquesta pòlissa, hagi mort, hagi estat declarat
incapacitat, en fallida o en concurs, sempre que puguin demostrar que han tingut pòlissa de responsabilitat
civil professional i que van estar assegurats durant el seu període actiu abans de l'entrada en vigor
d'aquesta pòlissa; en aquests casos, l'assegurador ha de continuar cobrint la seva responsabilitat
gratuïtament.

III.

1.

FACULTATS I OBLIGACIONS DEL PRENEDOR DE L'ASSEGURANÇA

L'IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS DE TARRAGONA (d'ara endavant, «el Col·legi»), que actua
com a prenedor de l'assegurança, és qui ha de comunicar als advocats la seva condició d'assegurats,
així com els límits i els termes que es preveuen a les condicions particulars i especials del contracte.
El Col·legi no assumeix en absolut cap tipus de responsabilitat que se li pugui imputar en relació amb la
cobertura d'aquesta pòlissa, ja que només actua com a intermediari entre la companyia i l'assegurat (no
obstant això, es compromet a pagar les primes a la companyia).
El Col·legi tampoc no és responsable de les reclamacions que presentin l'assegurat o tercers
perjudicats per perjudicis l'origen dels quals sigui un incompliment, per part de l'advocat assegurat, de
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les condicions particulars, especials i generals de l'assegurança, ni tan sols en cas que s'al·legui
ignorància.
2.

En cas de sinistre, el Col·legi ha de demostrar que l'assegurat tenia la condició d'advocat, i ha d'indicar
la data d'admissió al Col·legi.

IV.

ACTIVITAT ASSEGURADA

En els termes i les condicions que defineixen les condicions generals, especials i particulars de la pòlissa,
es cobreix la responsabilitat civil professional que pugui contreure l'advocat pels danys materials, personals i
els seus perjudicis conseqüencials, així com pels danys patrimonials primaris, fins als límits econòmics i
amb les delimitacions que s'indiquen en aquesta pòlissa, i també per les reclamacions derivades d'errors o
omissions professionals que pugui cometre en qualitat d'advocat, d'acord amb la manera com regulen
aquesta professió l'Estatut General de l'Advocacia i altres disposicions legals, estatutàries i reglamentàries, i
també la jurisprudència establerta a aquest efecte.
A títol enunciatiu i sense limitació, es fa constar expressament que queden emparades dins de la cobertura
de responsabilitat civil professional de l'advocat les activitats següents:


La personació en defensa dels interessos propis dels clients de l'assegurat davant els tribunals
espanyols d'acord amb les normes processals vigents, així com davant qualsevol altre òrgan públic o
privat.



L'emissió d'informes o dictàmens relatius a assumptes objecte de consulta professional davant el
nostre assegurat.



L'assessoria jurídica que l'assegurat faciliti als seus clients.

V.

COBERTURA I SUMES ASSEGURADES

Les cobertures de la pòlissa són aquestes:


Responsabilitat civil professional.



Responsabilitat civil explotació.



Responsabilitat civil per accidents laborals.



Responsabilitat civil per danys a documents i expedients.



Responsabilitat locativa.



Inhabilitació professional.



Infidelitat d'empleats.



Reclamació a contraris.



Protecció de dades.



Defensa i fiances.



Alliberament de despeses.
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Límit per a la cobertura de RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL que no incrementa el límit
global anterior:

- Per sinistre i assegurat

EUROS

SUBLÍMITS
1)

Sublímit per a la cobertura D'ACCIDENTS LABORALS que no incrementa el límit general anterior:
- Per víctima

2)

EUROS

Sublímits per a la cobertura de danys a DOCUMENTS I EXPEDIENTS que no incrementen el límit
general anterior:
- Per sinistre i assegurat

3)

EUROS

Sublímits per a la cobertura D'INHABILITACIÓ PROFESSIONAL que no incrementen el límit
general:
- Per mes i assegurat
- Període màxim

4)

EUROS
MESOS

Sublímits per a la cobertura DE PROTECCIÓ DE DADES que no incrementen el límit general:
- Per sinistre, assegurat i anualitat

5)

18

EUROS

Sublímits per a la cobertura de RESPONSABILITAT CIVIL EXPLOTACIÓ que no incrementen el
límit general:
- Per sinistre i assegurat

6)

EUROS

Sublímits per a la cobertura de RESPONSABILITAT CIVIL INFIDELITAT D'EMPLEATS que no
incrementen el límit general:
- Per sinistre i assegurat

7)

Sublímits per a la cobertura de RESPONSABILITAT CIVIL LOCATIVA que no incrementen el límit
general:
- Per sinistre i assegurat

8)

EUROS

EUROS

Sublímits per a la cobertura de RESPONSABILITAT CIVIL MEDIADOR en cas de dol, mala fe o
temeritat que no incrementen el límit general:
- Per sinistre i assegurat

EUROS
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FRANQUÍCIES
Són aplicables a cada sinistre i a cada concepte de pagament les franquícies següents:


Protecció de dades:



Resta de cobertures: sense franquícia d'aplicació.

VI.

150 €

DURADA DE L'ASSEGURANÇA

Des de les 00 hores del dia 30 de desembre de 2013 fins a les 24 hores del dia 29 de desembre de 2016.
Per derogació del que disposa l'article tercer de les condicions generals, es fa constar que, quan
vencin les seves cobertures, la pòlissa només es renovarà si hi ha un ACORD previ i EXPRÉS entre
les parts, amb indicació de les condicions aplicables a cada nou període.

VII.

PRIMA

Segons el que s'hagi pactat amb el prenedor de l'assegurança per a l'anualitat 2013/2014.

VIII.

ALTES I BAIXES D'ASSEGURATS

Les altes de col·legiats en l'assegurança tenen efecte en la cobertura a les 00.01 hores del dia següent
d'haver-se col·legiat en el col·legi professional corresponent prenedor d'aquesta assegurança.
Això no obstant, la base de càlcul de la prima es determina sobre la base de la declaració d'altes del 30/12
de cada any.
Si hi ha una alta d'activitat nova durant el període d'assegurança, no es procedeix en cap cas al cobrament
de prima.
Si es produeix la baixa o el cessament de l'activitat durant el període d'assegurança, no es procedeix en cap
cas a la devolució de la prima.

COMPOSICIÓ DEL CONTRACTE
Aquest contracte d'assegurança està format pel següent:


Aquestes condicions particulars.



Les condicions especials, que es detallen tot seguit.
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Les condicions generals, que es detallen tot seguit.



Informació complementària facilitada pel prenedor per tal de contractar l'assegurança.

Madrid, 30 de desembre de 2013.

PEL PRENEDOR
(Segell i signatura)

PER MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS, SA
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CONDICIONS ESPECIALS DE COASSEGURANÇA

El prenedor de l'assegurança i les asseguradores convenen que el risc objecte d'aquest contracte quedi
distribuït entre les companyies que se citen tot seguit, d'acord amb les quotes de participació que
s'assenyalen.

ENTITATS

PERCENTATGE DE PARTICIPACIÓ

MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS, SA

75 %

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, SA - CASER -

25 %

TOTAL

100 %

En virtut d'aquest pacte, s'acorda que el contracte d'assegurança s'estengui en un únic document expedit
per MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS Compañía de Seguros y Reaseguros, SA, entitat que, per
delegació de la resta de les companyies asseguradores, queda facultada per a subscriure tots els
documents contractuals que tinguin relació amb aquesta assegurança i que obliguen totes les companyies
coasseguradores respecte al prenedor de l'assegurança i/o l'assegurat, així com el prenedor de
l'assegurança i/o l'assegurat respecte a les companyies esmentades.

Durant la vigència d'aquest contracte, MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS Compañía de Seguros y
Reaseguros, SA queda legitimada per exercir tots els drets de les companyies asseguradores i demanar el
compliment del contracte, així com per rebre totes les declaracions i reclamacions que corresponguin al
prenedor de l'assegurança i/o l'assegurat per aquest contracte.

MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS Compañía de Seguros y Reaseguros, SA, en qualitat d'asseguradora
dirigent, ha de portar la direcció del risc i les companyies coasseguradores restants es comprometen a
seguir les decisions que puguin donar-se. Així mateix, s'entén que MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS
Compañía de Seguros y Reaseguros, SA, com a delegada del quadre de coassegurança, està facultada
expressament per a la designació de pèrit en cas de sinistre per part de tots els coasseguradors.

La responsabilitat de cada companyia que integra el quadre coassegurador és pròpia i independent de les
altres coasseguradores, de manera que cadascuna d'elles està obligada al pagament de la indemnització,
en cas de sinistres, només en proporció a la seva quota de participació.

Per al pagament de les primes de l'assegurança, s'acorda que MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS
Compañía de Seguros y Reaseguros ha de presentar al prenedor de l'assegurança i/o l'assegurat els rebuts
corresponents a l'import total de l'assegurança, tant pel que fa a les primes d'aquesta pòlissa, com a les dels
suplements que s'emetin. El seu pagament per part del prenedor de l'assegurança té efectes alliberadors
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davant les companyies coasseguradores, sense perjudicis de les liquidacions ulteriors que escaiguin entre
aquestes.
Les companyies coasseguradores i el prenedor de l'assegurança donen la seva conformitat al contingut
d'aquest contracte mitjançant la seva signatura.
Fet i signat per duplicat a Madrid, el 30 desembre de 2013.

EL PRENEDOR DE L'ASSEGURANÇA

MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A.

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -

PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL
PROFESSIONAL
NÚM. 0971370104074

Pàgina 10 de 38

ACCEPTACIÓ EXPRESSA DE CLÀUSULES LIMITADORES

Com a complement al que s'ha acceptat prèviament i específicament a la pòlissa, l'assegurat declara que
coneix i accepta expressament les condicions establertes en aquest suplement i especialment les
que són limitadores dels seus drets i que apareixen destacades en lletra negreta, de conformitat amb
el que estableix l'article 3 de la Llei 50/1980, de contracte d'assegurança.

EL PRENEDOR/ASSEGURAT
(Segell i signatura)
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CONDICIONS ESPECIALS

I.

DEFINICIONS

1.

ASSEGURAT.
Persona titular de l'interès exposat al risc a qui corresponen, si escau, els drets derivats del contracte.
L'assegurat pot assumir les obligacions i els deures del prenedor de l'assegurança.
Si l'assegurat és una persona jurídica, també tenen la condició d'assegurats els socis i els empleats
vinculats a les societats assegurades en l'exercici de l'activitat professional esmentada, així com els
becaris i els passants encara que no tinguin dependència laboral amb l'assegurat (sempre que tinguin
una relació mercantil o becada demostrable), i mentre actuïn seguint les instruccions de l'assegurat
dins l'àmbit de les activitats assegurades.

2.

ERROR O FALTA PROFESSIONAL.
A l'efecte d'aquesta assegurança, s'entén per error professional o negligència el resultat de l'actuació
de l'assegurat que sigui causa del patrimonial a conseqüència del qual se li poden presentar
reclamacions indemnitzatòries.

3.

DANYS.
 CORPORALS:
Les lesions o les malalties patides per persones físiques o la defunció de persones físiques.
 MATERIALS:
El dany, el deteriorament o la destrucció d'una cosa, i també els danys ocasionats a animals.
 PERJUDICIS CONSEQÜENCIALS:
La pèrdua econòmica que és conseqüència directa dels danys corporals o materials, coberts per la
pòlissa, que ha experimentat el reclamant de la pèrdua esmentada.
 PERJUDICIS PATRIMONIALS PRIMARIS:
Pèrdues econòmiques que no es deriven d'un dany material o corporal.

4.

FRANQUÍCIA.
Quantitat (o procediment per deduir aquesta quantitat) establerta a les condicions particulars d'aquesta
pòlissa que no va a càrrec de l'assegurador, sinó que l'assumeix directament l'assegurat o una altra
assegurança diferent.
Per tant, l'assegurador només ha d'indemnitzar els sinistres fins al límit de la suma assegurada en
excés de les quantitats resultants com a franquícies.
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LÍMIT PER ANUALITAT.
Quantitat màxima a càrrec de l'assegurador per cada període d'assegurança, independentment que es
consumeixi en un o diversos sinistres. Per període d'assegurança s'entén el període comprès entre la
data d'efecte i la de venciment, expressades a les condicions particulars o en el període anual establert
a l'últim rebut de primes.

6.

MÀXIM D'INDEMNITZACIÓ PER SINISTRE.
Quantitat màxima que, en tot cas, es veu obligat a indemnitzar l'assegurador per cada sinistre emparat
per la pòlissa, independentment del nombre de cobertures afectades i el nombre de víctimes o
perjudicats.

7.

RECLAMACIÓ.
Requeriment judicial o extrajudicial formulat d'acord amb el dret contra l'assegurat com a presumpte
responsable d'un fet perjudicial emparat per la pòlissa, o contra l'assegurador, en l'exercici de l'acció
directa, per aquest motiu. També es considera reclamació la comunicació de l'assegurat a
l'assegurador de qualsevol fet o circumstància del qual puguin derivar-se responsabilitats.

8.

SINISTRE.
Qualsevol fet del qual pugui ser responsable legalment l'assegurat, sempre que sigui objecte d'aquest
contracte d'assegurança i activi les garanties de la pòlissa de conformitat amb les condicions i els
termes pactats.

9.

SUBLÍMITS.
Quantitats indicades a les condicions particulars que representen els límits màxims que assumeix
l'assegurador per a cada una de les cobertures especificades a les dites condicions. A aquest efecte,
s'entén per sublímit per víctima la quantitat màxima indemnitzable en virtut de la pòlissa per cada
persona física afectada per lesions i malalties, i fins i tot la mort, i en tot cas es fixa com a límit màxim
per sinistre el que s'estableix a les condicions particulars com a màxim d'indemnització per sinistre.

10. TERCER.
Qualsevol persona, física o jurídica, que no sigui:
 El prenedor de l'assegurança, l'assegurat o el causant del sinistre.
 Els familiars que conviuen amb les persones enunciades a l'apartat anterior.
 Els socis i els directius del prenedor i de l'assegurat.
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UNITAT DE SINISTRE.
Es considera un sol i únic sinistre la successió de fets o circumstàncies que es deriven del mateix
origen o la mateixa causa, independentment del nombre de perjudicats i de reclamacions formulades.
Es considera data d'esdeveniment del sinistre la del primer fet o circumstància de sinistre.

II.

OBJECTE DE L'ASSEGURANÇA.

1.

OBJECTE DE LA PÒLISSA.

L'assegurador garanteix a l'assegurat, mitjançant l'abonament de la prima estipulada, el pagament de les
indemnitzacions que hagi de satisfer l'advocat com a responsable, de conformitat amb el dret, per danys
corporals o materials i perjudicis conseqüencials i perjudicis patrimonials primaris ocasionats a tercers, així
com els costos i les despeses judicials i extrajudicials i la prestació de fiances judicials, d'acord amb les
definicions, els termes i les condicions que estipula la pòlissa i per fets derivats del risc que s'hi especifica.

2.

PRESTACIONS DE L'ASSEGURADOR.

Amb el límit de la suma assegurada estipulat a les condicions particulars i sempre que l'objecte de la
reclamació estigui inclòs a les cobertures de la pòlissa, també es cobreix el següent:


La constitució de les fiances judicials exigides per garantir les resultes civils del procediment.



Les costes judicials, que s'han d'abonar en la mateixa proporció que hi hagi entre la indemnització que
hagi de satisfer l'assegurador, d'acord amb el que preveu la pòlissa, i l'import total de la responsabilitat
de l'assegurat en el sinistre.



L'assegurador assumeix la direcció jurídica davant la reclamació del perjudicat, i les despeses de
defensa que s'ocasionin van a càrrec seu. L'assegurat ha de col·laborar en el que sigui necessari en
relació amb la direcció jurídica assumida per l'assegurador.



Si l'assegurat designa la seva pròpia defensa, les despeses judicials que s'originin van a càrrec seu
exclusivament.



Les prestacions que s'esmenten més amunt també són aplicables en cas de processos penals contra
l'assegurat la causa dels quals sigui l'exercici de l'activitat objecte de l'assegurança, amb el
consentiment previ del defensat. Si l'assegurat designa la seva pròpia defensa mitjançant advocats i
procuradors nomenats per ell, l'assegurador ha d'assumir les despeses que ocasioni aquesta defensa,
fins a un límit de 30.000€ per reclamació.



Malgrat el que s'estableix als paràgrafs anteriors, en els procediments oberts davant la jurisdicció penal
que se segueixin a conseqüència dels riscos i les activitats emparats per la cobertura de la pòlissa i fins
a un límit igual o superior a 60.000€ de reclamació, l'assegurat pot designar els lletrats i els procuradors
que l'hagin d'assistir en la defensa i que Mapfre Seguros de Empresas ha d'acceptar.
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L'assegurat, en els procediments en què hagi assumit la direcció jurídica, es compromet a facilitar a
l'assegurador tota la informació, la documentació i l'assistència personal que li sigui requerida, a més
de l'obligació de sotmetre a la consideració de MAPFRE EMPRESAS el pagament de quantitats que,
en concepte d'indemnització, es vulguin fer al marge de sentències judicials, per la qual cosa no
s'entenen compresos en la cobertura de l'assegurança els pagaments efectuats a conseqüència de
transaccions i altres acords extrajudicials en què MAPFRE EMPRESAS no hagi aprovat prèviament
tant l'import del pagament que cal fer com els seus termes. L'assegurador ha de retribuir tots els
lletrats que designi l'assegurat per les despeses que aquesta defensa ocasioni, fins a un límit de
30.000€ per reclamació sobre la base de les normes d'honoraris col·legials.


Si en els processos judicials que se segueixen contra l'assegurat es produeix una sentència
condemnatòria, l'assegurador ha de resoldre si és convenient recórrer davant el tribunal superior
competent; si considera que el recurs és improcedent, ho ha de comunicar a l'interessat, el qual té
llibertat d'interposar-lo exclusivament pel seu compte. En aquest últim cas, si el recurs interposat
produeix una sentència favorable per als interessos de l'assegurador i minora la indemnització a càrrec
seu, l'assegurador està obligat a assumir les despeses que hagi originat aquest recurs.



Si es produeix algun conflicte entre l'assegurat i l'assegurador motivat perquè aquest últim ha de
sustentar en el sinistre interessos contraris a la defensa de l'assegurat, l'assegurador ho ha de
comunicar a l'assegurat, sens perjudici d'efectuar les diligències que, per tenir un caràcter urgent,
siguin necessàries per a la defensa. En aquest cas, l'assegurat pot optar entre mantenir la direcció
jurídica a mans de l'assegurador o confiar la seva defensa a una altra persona. En aquest últim
supòsit, l'assegurador té l'obligació d'abonar les despeses d'aquesta direcció jurídica fins al límit de
30.000 euros.



Si, en la part civil, s'ha arribat a un acord amistós, la defensa en la part criminal és potestativa per part
de l'assegurador i està subjecta al consentiment previ del defensat.

2.1 Fiances penals.
Si la naturalesa de la reclamació està compresa en l'objecte d'aquest contracte d'assegurança (que es
tracti de fets culposos o negligents) i amb el límit màxim de la suma assegurada, l'assegurador s'obliga a
prestar les fiances que siguin exigides a l'assegurat per garantir les responsabilitats pecuniàries que li
puguin ser imposades, tant per garantir les responsabilitats penals com les civils, en virtut de la resolució
judicial dictada en el procediment que se segueix contra l'assegurat.
L'assegurat està obligat a reintegrar a l'assegurador l'import de les fiances o les garanties prestades a favor
seu per garantir les resultes civils del procediment, sempre que de la resolució judicial que finalment es dicti
la reclamació no quedi coberta per aquest contracte, així com, en tot cas, les atorgades per garantir les
responsabilitats penals del procés. L'assegurat ha de dur a terme el reintegrament o la devolució de l'import
o de les garanties prestades dins dels quinze dies posteriors a la data en què es declari la fermesa de la
resolució que posi fi al procediment seguit contra aquest.
En qualsevol cas, l'assegurat té l'obligació de prestar a l'assegurador tota la col·laboració que se li
requereixi, tant per a la constitució dels fiançaments o les garanties sol·licitats com, si escau, per al
reintegrament de les fiances o les garanties prestades per part de l'òrgan judicial competent.
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ALLIBERAMENT DE DESPESES.

La suma assegurada per la pòlissa es considera alliberada de qualsevol deducció per les despeses judicials
esmentades si aquestes despeses, afegides a la indemnització satisfeta, excedeixen el límit per sinistre,
sempre que es tracti d'accions formulades davant els tribunals espanyols.

4.

ABAST DE L'ASSEGURANÇA.

S'emparen els danys i perjudicis causats a tercers, tal com es recull a l'apartat de l'objecte de l'assegurança
i per l'activitat objecte de cobertura. Igualment s'entenen cobertes específicament les responsabilitats
imputables a l'assegurat pels conceptes següents:
4.1

Responsabilitat civil professional.

Aquesta cobertura garanteix a l'assegurat, en el marc de les estipulacions d'aquest contracte i d'acord amb
els seus termes i els límits que es preveuen específicament a les condicions particulars, el pagament de les
indemnitzacions pecuniàries de què pugui resultar responsable civilment per danys corporals o materials,
els perjudicis conseqüencials que se'n derivin, i també pels perjudicis patrimonials, degudament acreditats,
causats involuntàriament a tercers, que no siguin el resultat d'un dany personal i/o material previ, tal com es
fixen a les definicions de la pòlissa, però sempre que es deguin a un fet generador de caràcter accidental,
extraordinari i aleatori, de les conseqüències del qual hagi de respondre legalment l'assegurat de
conformitat amb el dret.
S'entenen coberts els danys morals purs, sense transcendència en l'esfera patrimonial del reclamant, als
quals sigui condemnat l'assegurat per sentència judicial ferma sobre la base d'aquesta cobertura.
A títol enunciatiu i sense limitació, es fa constar que aquesta cobertura empara expressament els danys
patrimonials que pateixin els clients i que es derivin d'errors professionals que pugui cometre en la seva
activitat de:

4.1.1

Responsabilitat civil com a administrador de finques.
Abast de la cobertura
Aquesta pòlissa empara la responsabilitat civil que pugui contreure l'assegurat com a administrador
de finques rústiques i urbanes de tercers, especialment pel que fa a la conservació i el govern
d'immobles i a altres funcions relatives al seu arrendament, ús o ocupació, per tal d'aconseguir el
rendiment adequat amb la destinació que la propietat hagi donat als immobles esmentats, tal com
aquesta activitat professional es recull a les lleis, els estatuts, les disposicions i els reglaments vigents
d'aplicació.
Exclusions
A banda de totes les exclusions que siguin d'aplicació, s'exclouen expressament les
reclamacions derivades de:
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 La conservació i el govern d'immobles propietat de l'Assegurat o del seu cònjuge.
 El fet de no haver conclòs pòlisses d'assegurances, d'haver-les deixat caducar, o bé de no
haver-les fet degudament.
 La pèrdua de la fiança constituïda per l'assegurat com a garantia de la seva activitat
professional quan aquesta es refereixi a descoberts fiscals que gravin el seu treball
personal, quotes o càrregues col·legials, multes o sancions.

4.1.2

Responsabilitat civil com a administrador concursal.
Abast de la cobertura
En els límits, segons els termes i les condicions d'aquesta cobertura i fins al sublímit contractat en les
condicions particulars, s'entén coberta la responsabilitat civil derivada de l'actuació professional com
a administrador concursal o per l'auxiliar delegat de l'actuació del qual en sigui responsable
degudament habilitats per a les funcions i les competències atribuïdes en virtut de la Llei 38/2011, de
10 d'octubre, de reforma de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal i Reial decret 1333/2012 de 21
de setembre.
Exclusions
A banda de totes les exclusions que siguin d'aplicació, s'exclouen expressament les
reclamacions derivades de:



Les actuacions personals i/o professionals al marge de l'administració concursal.



Les reclamacions derivades de concursos de societats en què entitats de crèdit o entitats
asseguradores prestin la seva activitat en el mercat de valors.



Les reclamacions, els fets o les circumstàncies emparats per una pòlissa d'assegurances
anterior o posterior a aquesta cobertura.

4.1.3

Responsabilitat civil com a assessor jurídic immobiliari i agent de la propietat
immobiliària.
Abast de la cobertura
S'empara la responsabilitat civil de l'assegurat derivada de l'assessorament jurídic immobiliari relatiu a
contractes i transaccions jurídiques immobiliàries (compravenda, arrendament, etc.), així com la
comprovació de l'estat de càrregues dels immobles i les gestions en els registres de la propietat per a
la consecució de les transaccions immobiliàries.
També s'empara la responsabilitat civil de l'assegurat, legalment habilitat per l'Administració pública
com a agent de la propietat immobiliària per a la mediació en la compravenda, la permuta, el traspàs,
la cessió i l'arrendament de béns immobles i la mediació en la concessió de préstecs amb garantia
hipotecària sobre immobles.
Exclusions
A banda de totes les exclusions que siguin d'aplicació, s'exclouen expressament les
reclamacions derivades de:
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 Les operacions que comportin disposició de fons del client en gestió directa per l'assegurat
mateix.
 L'assessorament sobre inversions immobiliàries o de naturalesa similar.
 Les operacions d'execució, planificació o supervisió d'obres.
 Les valoracions i els peritatges d'immobles, especialment davant organismes oficials,
administracions de justícia i entitats de crèdit oficial.

4.1.4

Responsabilitat civil com a assessor fiscal.
Abast de la cobertura
En particular, es considera coberta la responsabilitat civil derivada dels riscos següents:


L'assessorament i la representació en matèries comptables i fiscals, així com la col·laboració en
la tramitació d'assumptes fiscals i en el compliment de les obligacions tributàries.



La prestació d'auxili en matèria de delicte fiscal.



La col·laboració en el compliment de les obligacions de tenidoria de registres i llibres especials,
que imposen les lleis comptables i tributàries i, especialment, en la confecció de comptes de
resultats, estats de situació patrimonial i balanços, incloent-hi la seva valoració respectiva des
del punt de vista fiscal.



L'emissió de certificacions sobre l'observança de disposicions legals en la confecció de comptes,
estats i balanços.



I, en general, la intervenció en totes les operacions que es relacionin amb assumptes
comptables i fiscals, incloent-hi l'emissió de dictàmens i l'assessorament, en la conclusió de
contractes des del punt de vista tributari.

4.1.5

Responsabilitat civil derivada d'assessorament laboral.
Abast de la cobertura
S'empara la responsabilitat civil derivada de l'assessorament en relació amb els contractes i les
transaccions jurídiques relatives a operacions laborals:


La responsabilitat civil directament exigible al personal de l'assegurat en l'exercici de les
comeses que l'assegurat els encarregui dins l'àmbit de la seva professió.



Els danys materials, la pèrdua o l'extraviament d'expedients o documents que es trobin en poder
de l'assegurat per al desenvolupament de la gestió encarregada.



La seva actuació en els procediments laborals i de Seguretat Social, així com la interposició de
recursos per als que estiguin facultats com a gestors administratius.
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La formalització, la tramitació i la gestió d'expedients i documents relatius a temes laborals i de
Seguretat Social.

Exclusions
A banda de totes les exclusions que siguin d'aplicació, s'exclouen expressament les
reclamacions derivades de:


La funció de mediació pròpia dels agents de la propietat immobiliària.



Les operacions que comportin disposició de fons dels clients.



L'assessorament sobre inversions immobiliàries.



Les operacions d'execució, planificació o supervisió d'obres.

4.1.6 Responsabilitat civil per l'ús de signatura electrònica.
Abast de la cobertura
S'inclouen dins d'aquesta cobertura les gestions que dugui a terme l'assegurat mitjançant l'ús de la
signatura electrònica avançada d'acord amb el que preveu la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de
signatura electrònica; a l'efecte de la cobertura de la pòlissa, s'entén la signatura electrònica com si
hagués estat feta de forma manuscrita.
Exclusions.
A banda de totes les aplicacions generals que siguin aplicables, s'exclouen expressament:


Les reclamacions derivades d'activitats de prestador de serveis de certificació
electrònica, del no funcionament o funcionament defectuós del sistema de certificació, de
la seguretat del sistema que s'hagi escollit, de l'elecció de les característiques tècniques,
de la manca de manteniment o manteniment defectuós del sistema de certificació i, en
general, les que no siguin conseqüència directa de l'ús del sistema per part dels notaris.



Les reclamacions basades en qualsevol mesura de seguretat relativa a un sistema
informàtic de l'assegurat, emprada per a l'ús de la signatura electrònica, ni derivades
directament o indirectament d'aquestes mesures.



Les reclamacions derivades del deure de custòdia de les dades de creació de signatura
electrònica sense haver-se adoptat les mesures de seguretat adequades.



Les reclamacions derivades de la cessió de l'ús de les dades de creació de signatura
electrònica a terceres persones alienes al despatx.

4.1.7 Responsabilitat civil com a àrbitre.
Abast de la cobertura
S'empara la responsabilitat civil de l'assegurat derivada de la seva activitat com àrbitre en els
procediments d'arbitratge regulats per la Llei 11/2011, de 20 de maig, de reforma de la Llei 60/2003,
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de 23 de desembre, d'arbitratge i de regulació de l'arbitratge institucional en l'Administració General
de l'Estat.

4.1.8 Responsabilitat civil com a mediador.
Abast de la cobertura
S'empara la responsabilitat civil de l'assegurat derivada de la seva activitat com a mediador en els
procediments regulats per la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils
(«Decret llei de mediació»), que la Directiva 2008/52/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21
de maig de 2008 incorpora al dret espanyol.
Amb el sublímit establert en les condicions particulars, s'emparen les responsabilitats civils
eventuals dels mediadors acreditades mitjançant resolució judicial ferma pels danys i els
perjudicis que causin per mala fe, temeritat o dol en l'exercici de l'activitat i com a
conseqüència de l'exercici de la acció directa pel perjudicat contra l'assegurador, sense
perjudici de les accions de regrés posteriors que la companyia tingui contra l'assegurat.
Exclusions
No són objecte d'aquesta cobertura:


La vulneració de l'obligació de confidencialitat o el trencament del secret professional.



Fer defectuosament una activitat per a poderdants (persona o persones que encarreguen
o sol·liciten la prestació d'un servei a l'assegurat) que tinguin amb l'assegurat una unió
personal, una relació de societat o una participació de capital, o bé exerceixin sobre ell un
domini econòmic o financer.

4.2

Responsabilitat civil d'explotació de despatx.

Abast de la cobertura
Per als advocats assegurats en aquesta pòlissa s'entén emparada la responsabilitat civil general derivada
de:


Els danys personals i materials (i les seves conseqüències) causats a terceres persones que,
ocasionalment, es trobin a les oficines del prenedor o l'assegurat, com ara visitants, clients,
subministradors i, en general, totes les persones que no depenguin, de fet o de dret, de l'assegurat.



La responsabilitat civil davant els propietaris dels béns immobles (responsabilitat civil locativa) que
ocupin en règim d'arrendament i que estiguin destinats a oficines, sempre que els danys no siguin
conseqüència del deteriorament, l'ús o el desgast d'aquests béns immobles.



La responsabilitat civil derivada de rètols i cartells.



La realització d'obres de manteniment, ampliació, reforma dels immobles, edificis o locals de la seva
propietat de l'empresa assegurada, el pressupost d'execució material dels quals no excedeixi el 10%
del límit assegurat per sinistre, sempre que aquestes obres no consisteixin en enderrocs,
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recalçaments, apuntalaments, treballs subterranis o utilitzin explosius, ni afectin les estructures o
fonaments de l'immoble.


Els danys personals i/o materials (i les seves conseqüències) causats a tercers per explosions i/o
incendis esdevinguts dins del local o les instal·lacions al servei de l'assegurat, llevat que aquestes
explosions i/o incendis siguin originats per la manipulació, l'ús, l'emmagatzematge o la simple tinença
de materials destinats a ser utilitzats com a explosius.



Els danys materials a conseqüència del vessament accidental i imprevist d'aigua per omissió del
tancament d'aixetes, trencament o obstrucció de canonades, desguassos o dipòsits fixos o
conduccions de calefacció o refrigeració dels immobles i les instal·lacions del risc assegurat, fins al
límit del 25% de la suma assegurada que s'indica a les condicions particulars.



4.3

La responsabilitat civil que es pugui exigir a l'assegurat per danys personals i materials ocasionats a
tercers com a conseqüència de la realització de gestions fora de l'oficina o despatx en l'àmbit de
l'activitat assegurada objecte de cobertura.

Responsabilitat civil per accidents laborals.

Abast de la cobertura
La pòlissa cobreix el pagament de les indemnitzacions que, d'acord amb el que estableix la legislació vigent
aplicable, poden ser exigides a l'assegurat pels treballadors o els seus drethavents com a responsable
civilment pels danys que pateixi el personal inclòs a la nòmina a causa d'accidents laborals. Aquesta
cobertura també s'estén respecte de les indemnitzacions que pugui exigir l'Institut Nacional de la Seguretat
Social o, si escau, les mútues patronals, pel cost de les prestacions sanitàries que hagin satisfet en els
casos que s'esmenten anteriorment.
Exclusions
No són objecte d'aquesta cobertura:


Les indemnitzacions per accidents exclosos de la cobertura de l'assegurança d'accidents
laborals.



Les indemnitzacions per accidents derivats de fets relacionats amb la circulació de vehicles de
motor que siguin susceptibles de cobertura per l'assegurança obligatòria o voluntària
d'automòbils.



Les reclamacions per incompliment de les obligacions de tipus laboral, tant si són contractuals
com legals, referents a la Seguretat Social, l'assegurança d'accidents laborals, el pagament de
salaris i conceptes similars.



Les penalitzacions o les multes que s'imposin a l'assegurat per aplicació del Reglament
d'accidents laborals o la Llei general de la Seguretat Social.



Les indemnitzacions per danys materials a béns propietat del personal assalariat.



Les indemnitzacions i les despeses d'assistència per malaltia professional.
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Les reclamacions per asbestosi o qualsevol altra malaltia, fins i tot càncer, a causa de la
fabricació, l'elaboració, la transformació, el muntatge, la venda o l'ús d'amiant o de productes
que en continguin.

Responsabilitat civil per danys a documents i expedients.

Abast de la cobertura
També es cobreix la responsabilitat civil que pugui contreure l'assegurat a conseqüència de les
reclamacions presentades amb motiu dels danys materials, la pèrdua o l'extraviament d'expedients o
documents que es trobin en poder de l'assegurat per al desenvolupament de la gestió encarregada.
Exclusions
No són objecte d'aquesta cobertura:


4.5

Els danys mateixos derivats de l'ús o el desgast de la documentació pel seu ús habitual.

Inhabilitació professional.

Abast de la cobertura
Mitjançant aquesta cobertura, la companyia garanteix el pagament de la indemnització mensual contractada
en cas que un assegurat, en l'exercici de l'activitat professional assegurada, sigui condemnat per sentència
judicial ferma en un procediment penal a la pena d'inhabilitació especial per a l'exercici de la professió
d'acord amb el que estableix el Codi penal vigent i sempre que es compleixin els requisits següents:


Que el procediment judicial se segueixi amb motiu de l'exercici professional de l'assegurat.



Que la condemna a l'assegurat sigui conseqüència d'una imprudència professional.



La suma assegurada per a aquesta cobertura s'estableix en 2.500 euros/mes per persona fins a un
màxim de 18 mesos.



Aquesta renda no pot sobrepassar en cap cas els ingressos mitjans mensuals que ha obtingut
l'assegurat en l'exercici de la professió durant els dotze mesos immediatament anteriors a la
condemna.

4.6

Reclamació a contraris.

Abast de la cobertura
Reclamació extrajudicial o judicial de danys soferts per l'assegurat, sempre que hi hagi un tercer
responsable d'aquests danys i que aquests hagin estat causats per imprudència, imperícia o negligència.
Són objecte de cobertura, fins als límits econòmics subscrits:


Els danys materials a béns immobles.



Els danys materials a béns mobles.



La reclamació de danys corporals.
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Igualment, queden emparats en aquesta cobertura el pagament d'honoraris i despeses de l'advocat que
actuï en defensa dels interessos de l'assegurat, així com els drets del procurador que el representi, les
despeses notarials d'atorgament de poders, actes i requeriments necessaris i els honoraris i les despeses
de pèrits necessaris designats o autoritzats per l'assegurador.
Aquesta cobertura cobreix la defensa jurídica que s'iniciï durant la vigència de la pòlissa derivada de fets,
accions o omissions esdevinguts durant aquesta vigència i fins a la culminació total dels procediments
respectius, inclosos els de recursos eventuals, i no són objecte de cobertura la defensa jurídica per
actuacions en curs en el moment en què s'iniciï el període de vigència del contracte, ni aquella iniciada amb
posterioritat a l'anul·lació de la pòlissa, tot i que derivi de fets, accions o omissions esdevinguts durant la
dita vigència.

4.7

La cobertura d'infidelitat d'empleats.

Abast de la cobertura
Es garanteix la responsabilitat civil de l'assegurat per la infidelitat dels seus empleats que hagin estat al seu
servei durant un temps superior a 6 mesos consecutius, sempre que sigui possible precisar amb certesa la
culpabilitat dels empleats i que hagin estat denunciats a l'autoritat competent, sotmesos a procediment
judicial i acomiadats amb motiu del fet.
Per infidelitat d'empleats s'entén les actuacions d'empleats que, en el transcurs o amb motiu de l'exercici de
les seves funcions, hagin comès robatoris de béns de tercers o hagin contribuït voluntàriament per la seva
negligència a facilitar l'accés del lladre o dels lladres al lloc on es trobin els béns de tercers robats.
Exclusions
A banda de totes les aplicacions generals que siguin aplicables, s'exclouen expressament:


4.8

Els diners, els signes pecuniaris en general, els valors i els efectes al portador o a l'ordre o
endossats en blanc.

Cobertura de protecció de dades.

Abast de la cobertura
Aquesta cobertura empara:
a. El pagament de les indemnitzacions davant tercers al qual l'assegurat resulti legalment obligat per
qualsevol tipus de perjudici causat, inclosos els danys morals resultants, com a conseqüència de la
vulneració de la normativa de protecció de dades per una conducta negligent de l'assegurat en la
tinença, la custòdia i la utilització de les seves dades personals.
b. El pagament de multes o sancions que l'Agència de protecció de dades o l'autoritat de control
equivalent estatal imposin a l'assegurat com a conseqüència de la vulneració de normes relatives a la
protecció de dades per l'exercici de l'activitat objecte de l'assegurança.
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El pagament de les despeses i els honoraris que l'assegurat hagi de contreure raonablement per
restituir la seva imatge comercial o marca com a conseqüència d'una reclamació en matèria de
protecció de dades. També s'emparen, amb un sublímit per sinistre i anualitat de 90.000€, els honoraris
que fos necessari satisfer per a l'obtenció d'assessorament per part de professionals independents en
l'àmbit de la comunicació, el màrqueting de relacions públiques i amb el propòsit de mitigar o restituir el
dany causat a la seva reputació com a conseqüència d'una reclamació.
També queda cobert per l'assegurador, amb un sublímit de 90.000€ per sinistre i anualitat, el pagament
de les despeses i els honoraris dels professionals degudament acreditats que siguin contractats a fi de
disminuir els danys econòmics produïts com a conseqüència d'una reclamació per protecció de dades
que afecti la gestió empresarial de la societat i que no entren dins de la cobertura de despeses d'imatge
i relacions públiques.

Aquesta extensió de cobertura està subjecta, en qualsevol cas, a l'acceptació prèvia de
l'assegurador i no s'inclouen en cap cas dins de la cobertura les despeses i els costos de salaris,
hores extres, honoraris o retribucions de qualsevol empleat de la societat, d'una persona
assegurada o de la societat, ni qualsevol altre cost fix a la societat.
Exclusions
A banda de totes les aplicacions generals que siguin aplicables, s'exclouen expressament:


Les multes o sancions de caràcter civil o penal, i també les no assegurables per llei a excepció
del que preveu aquesta cobertura.



El fet que, amb caràcter previ a la contractació de l'assegurança, l'assegurat no hagi dut a terme
un procés d'adaptació interna acreditable per al compliment de les lleis i les disposicions
materials sobre protecció de dades personals.



La responsabilitat civil de l'assegurat per danys i perjudicis de qualsevol tipus davant empleats
que tingui en nòmina.



Les reclamacions o les sancions imposades com a conseqüència, incloent-hi les interrupcions,
les sobretensions, els talls o les oscil·lacions del subministrament elèctric i les fallades dels
sistemes d'ADSL o dels proveïdors de serveis de telecomunicació.



Les responsabilitats personals dels administradors socials i integrants de l'alta direcció
formulades a l'empara de la Llei de societats anònimes i disposicions complementàries, per
negligència en la seva gestió com a tals.



L'exercici d'activitats diferents de les previstes en les disposicions legals que regulen la
professió objecte de l'assegurança.

VIGÈNCIA TEMPORAL DE L'ASSEGURANÇA.
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VIGÈNCIA TEMPORAL DE L'ASSEGURANÇA.

5.1 RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL I LES SEVES COBERTURES ACCESSÒRIES
En els termes pactats, es cobreix la responsabilitat civil professional de l'assegurat derivada de les
reclamacions presentades per escrit i per primera vegada per un tercer a l'assegurat o a l'assegurador
en l'exercici de l'acció directa, durant la vigència de la pòlissa o l'anualitat d'assegurança respectiva,
per errors professionals que causin danys personals o materials, i també els seus perjudicis
conseqüencials i els danys patrimonials primaris causats a aquests tercers.
A aquest efecte, s'entén per reclamació:
- La notificació escrita comunicada per primera vegada per un tercer perjudicat a l'assegurat o a
l'assegurador en què es manifesti la seva intenció de reclamar o la interposició de qualsevol acció
susceptible d'exercir-se davant tribunals de qualsevol tipus, així com les reclamacions administratives
o les investigacions oficials l'origen o el fonament de les quals sigui una acció o una omissió de
l'assegurat que hagi produït un dany indemnitzable en virtut d'aquesta pòlissa.
- La comunicació de l'assegurat a l'assegurador de qualsevol fet o circumstància del qual puguin
derivar-se responsabilitats.
En qualsevol cas, s'exclouen les notificacions i/o les reclamacions rebudes a partir de la data
d'efecte d'aquesta assegurança per fets coneguts i comunicats amb anterioritat a la vigència
d'aquesta pòlissa a la companyia d'assegurances en què l'assegurat o el prenedor de
l'assegurança tinguin subscrita una pòlissa de responsabilitat civil professional.
També s'empara la responsabilitat civil professional de l'assegurat per qualsevol fet o circumstància
concreta que l'assegurat conegui per primera vegada amb anterioritat a l'entrada en vigor de la
pòlissa i la reclamació del qual es faci a l'assegurador durant la vigència de la pòlissa.
5.2. RESPONSABILITAT CIVIL COM A ADMINISTRADOR CONCURSAL
Per a la cobertura d'administrador concursal, en les condicions pactades, s'empara la
responsabilitat civil professional com a administrador concursal de l'assegurat derivada dels
errors professionals que hagin causat danys i perjudicis a la massa activa del concurs durant
la vigència de la pòlissa i reclamats per escrit i per primera vegada per part d'un tercer a
l'assegurat i notificats a l'assegurador durant la vigència de la pòlissa o fins a 4 anys després
de la terminació de l'administració concursal objecte de la reclamació.
5.3 RESPONSABILITAT CIVIL D'EXPLOTACIÓ, ACCIDENT LABORAL, LOCATIVA I DANYS A
DOCUMENTACIÓ I EXPEDIENTS
Per a la resta de cobertures recollides a les condicions particulars de la pòlissa, es cobreix la
responsabilitat civil de l'assegurat per fets esdevinguts durant la vigència de la pòlissa i la reclamació
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dels quals es presenti per escrit i per primera vegada a l'assegurat i/o es notifiqui a l'assegurador fins
a 24 mesos després de la cancel·lació de la pòlissa.
Totes les reclamacions derivades d'una mateixa causa d'origen es consideren una única i sola reclamació, i
la reclamació es considera feta en l'anualitat d'assegurança en què s'ha presentat la primera reclamació.
Les parts han acordat aquesta delimitació temporal de la cobertura amb motiu de l'equilibri contractual entre
l'abast de la cobertura i la prima corresponent. Si les parts haguessin pretès establir un abast diferent per a
la cobertura, s’haurien pactat condicions econòmiques diferents.
6.

DELIMITACIÓ GEOGRÀFICA DE L'ASSEGURANÇA.

La cobertura de la pòlissa només empara reclamacions formulades davant la jurisdicció espanyola per fets
esdevinguts a Espanya que es tradueixin en responsabilitats o altres obligacions imposades d'acord amb les
disposicions legals vigents al territori espanyol.
S'amplia la cobertura als països membres de la Unió Europea i Andorra per als advocats que actuen en
aquests estats emparats pel dret a la lliure prestació de serveis, en els termes que estableix la Directiva
77/249/CEE i els Reials decrets 607/86 i 1062/88 de 21 de març i 16 de setembre respectivament.
Per a l'efectivitat plena d'aquesta ampliació, és indispensable que el lletrat compleixi la totalitat dels requisits
que exigeix la normativa i que la seva actuació s'ajusti de manera estricta al CODI DE DEONTOLOGIA dels
advocats de la Unió Europea, aprovat en sessió plenària del CCBE celebrada a Estrasburg el 28 d'octubre
de 1988.
Per a la resta de cobertures, diferents de la responsabilitat civil professional, en els límits i termes acordats,
només s'emparen les reclamacions formulades davant la jurisdicció espanyola per fets esdevinguts a
Espanya que es tradueixin en responsabilitats o altres obligacions imposades d'acord amb les disposicions
legals vigents en el territori espanyol.
Tots els pagaments que s'efectuïn amb càrrec a la pòlissa s'han de fer a Espanya i en moneda espanyola.

7.

RISCOS I PRESTACIONS EXCLOSOS.

MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS no cobreix les RECLAMACIONS per responsabilitat civil el fonament
de les quals sigui el següent:
1.

Qualsevol acte negligent, error o omissió en relació amb serveis o activitats que vagin més enllà
dels serveis professionals prestats en qualitat d'advocat segons la legislació vigent, la
normativa, la jurisprudència i els estatuts que regulen aquesta professió.

2.

Els actes intencionats o causats amb mala fe per l'assegurat o una persona de la qual hagi de
respondre, o bé els derivats de la infracció o l'incompliment deliberat de les normes legals.

3.

Els danys per fets de guerra civil o internacional, motins o tumults populars, terrorisme,
terratrèmols i inundacions i altres esdeveniments extraordinaris.
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4.

El pagament de sancions i multes de qualsevol tipus, tret del que es disposa a la cobertura de
protecció de dades.

5.

Els sinistres la quantia indemnitzatòria dels quals sigui inferior a la quantitat estipulada a la
pòlissa com a franquícia.

6.

Els danys causats a béns mobles o immobles que s'hagin confiat, cedit o arrendat a l'assegurat
per a l'ús, el gaudi, la manipulació, la transformació, la reparació, la custòdia, el dipòsit o el
transport, o bé que es trobin en la seva possessió o el seu àmbit de control.

7.

Les responsabilitats pels danys causats amb motiu de l'ús i la circulació de vehicles de motor,
en cas que aquests danys siguin objecte de regulació de la normativa sobre responsabilitat civil
i assegurança en la circulació de vehicles de motor.

8.

Els danys causats per reacció o radiació nuclear o contaminació radioactiva de qualsevol tipus,
tant si la legislació específica d'aquest matèria ho recull com si no.

9.

Les reclamacions derivades dels danys causats per qualsevol aeronau o artefacte destinat a la
navegació aèria o les derivades dels danys causats a aquests artefactes o aeronaus.

10. Les obligacions assumides en virtut de pactes o acords, que no serien exigibles legalment si
aquests acords no existissin.
11. El rescabalament dels danys materials causats als béns dels empleats i el personal que depèn
de l'assegurat.
12. Les reclamacions per asbestosi o qualsevol malaltia, fins i tot càncer, a causa de la fabricació,
l'elaboració, la transformació, el muntatge, la venda o l'ús d'amiant o de productes que en
continguin.
13. Les responsabilitats personals dels administradors socials i integrants de l'alta direcció
formulades a l'empara de la Llei de societats anònimes i disposicions complementàries, per
negligència en la seva gestió com a tals, llevat dels casos que preveu la Llei 38/2011, de 10
d'octubre, de reforma de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal.
14. Les reclamacions derivades del fet d'haver sobrepassat pressupostos, i també de la mediació o
la recomanació (tant a títol onerós com gratuït) de negocis pecuniaris, d'immobles o d'altres
transaccions comercials.
15. Les reclamacions per faltes a la caixa, errors en pagaments o infidelitat dels empleats de
l'assegurat, tret del que disposen expressament els termes i l'abast de la cobertura d'infidelitat
d'empleats.
16. Els danys materials, la pèrdua de diners, els signes pecuniaris en general, els valors i els
efectes al portador o a l'ordre endossats en blanc, tret del que disposen expressament els
termes i l'abast de la cobertura de danys a documents i expedients.
17. L'exercici d'activitats diferents de les previstes en les disposicions legals que regulen la
professió objecte de l'assegurança.
18. La violació del secret professional.
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19. Les reclamacions derivades de danys ocasionats per haver-se desviat expressament de la llei,
les disposicions, les instruccions o les condicions dels clients o les persones autoritzades pels
clients, o per qualsevol infracció del deure professional comesa expressament.
20. Les reclamacions per danys corporals o materials, les derivades de la infracció o l'inobservança
del dret estranger i les que siguin conseqüència d'una activitat professional duta a terme a
l'estranger més enllà de l'àmbit geogràfic que estableix l'apartat de delimitació geogràfica.
21. L'anunci o la difusió de serveis professionals directament o a través de mitjans publicitaris, així
com l'emissió gratuïta de dictàmens en revistes professionals, diaris o altres mitjans de
comunicació.
22. Les responsabilitats pels danys causats, directament o indirectament, per qualsevol pertorbació
de l'estat natural de l'aire, les aigües terrestres, marítimes o subterrànies, del sòl i el subsòl i, en
general, del medi ambient, provocades per:

8.

-

Emissions, abocaments, injeccions, dipòsits,
vessaments o filtracions d'agents contaminants.

fuites,

descàrregues,

escapaments,

-

Radiacions, sorolls, vibracions, olors, calor, modificacions de la temperatura, camps
electromagnètics o qualsevol altre tipus d'ones.

-

Fums tòxics o contaminants originats per incendi o explosió.

ALTRES OBLIGACIONS, DEURES I FACULTATS DEL PRENEDOR DE L'ASSEGURANÇA O DE
L'ASSEGURAT.

A més del que exposen les condicions generals de la pòlissa, el prenedor de l'assegurança o l'assegurat
han de fer arribar immediatament a MAPFRE EMPRESAS tots els avisos, les citacions, els requeriments,
les cartes, les citacions a termini i, en general, tots els documents judicials o extrajudicials que s'adrecin a ell
o al causant amb motiu d'un fet del qual es derivi una responsabilitat coberta per l'assegurança.
Es fa constar que el termini per comunicar el sinistre a la companyia es comença a comptar a partir de la
data en què l'assegurat té coneixement del dany o de la reclamació. El termini en qüestió s'amplia a trenta
dies, en lloc del que estipulen les condicions generals de la pòlissa.
S'estableix que la indemnització que la companyia satisfaci als perjudicats o als seus drethavents abans que
es dicti la resolució judicial en què es declari l'existència de responsabilitat per part de l'assegurat no implica
el reconeixement, per part de l'advocat en qüestió, que existeixi aquesta responsabilitat.
En cas d'incompliment d'aquests deures, MAPFRE EMPRESAS només pot reclamar els danys i perjudicis
que se li originin, tret que la llei disposi una altra cosa.
9.

COMPATIBILITAT AMB ALTRES ASSEGURANCES

Les garanties d'aquesta pòlissa són compatibles amb qualsevol altra assegurança que hi hagi o hi pugui
haver a favor de l'advocat assegurat en aquesta asseguradora o en un altra, i el límit més gran
d'indemnització per sinistre constitueix el compromís màxim d'aquesta companyia.

PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL
PROFESSIONAL
NÚM. 0971370104074

Pàgina 28 de 38

En cas que un assegurat sigui empleat d'una empresa que hagi contractat la cobertura de responsabilitat
civil professional, aquest contracte només actua de manera subsidiària en excés o en defecte de la dita
cobertura.
Si en la pòlissa de l'empresa hi ha aquesta mateixa clàusula, totes dues pòlisses han de contribuir de
manera conjunta i proporcional en cas de sinistre.
10. CLÀUSULA D'ADMINISTRACIÓ DEL CONTRACTE
A)

Tots els avisos i les notificacions derivats d'aquest contracte que l'assegurat hagi fet arribar al corredor
de la pòlissa tenen efectes plens davant l'assegurador, tret dels que fan referència a augment de
capitals, modificació de garanties o qualssevol altres que impliquin una alteració substancial de les
condicions del contracte o hagin de generar l'emissió d'una prima complementària per part de
l'assegurador, que abans han de ser acceptats expressament per l'assegurador.

B)

Així mateix, el pagament de la prima fet per l'assegurat al corredor, contra rebut emès per
l'assegurador, té els mateixos efectes que si s'hagués fet a l'assegurador directament, excepte pel que
preveu la llei per als riscos emparats pel Consorci de Compensació d'Assegurances.

Es deroguen les condicions generals que s'oposin a aquestes condicions especials o les contradiguin.
Madrid, 30 de desembre de 2013.
PEL PRENEDOR
(Segell i signatura)

PER MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS, SA
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CONDICIONS GENERALS
I.

PRELIMINAR

Aquest contracte es regeix pel que estableixen les condicions generals, particulars i especials i, tret d'un
pacte en contra que sigui més beneficiós per a l'assegurat, pel que estableix la Llei de contracte
d'assegurança (Llei 50/1980, de 8 d'octubre) i altra legislació que sigui aplicable.

II.

DEFINICIONS

ARTICLE 1.

DEFINICIONS

En aquest contracte, s'entén per:


ASSEGURADOR:
MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A. (d’ara endavant, «la companyia»), entitat emissora d’aquesta pòlissa, que, en la
condició d’asseguradora i per mitjà del cobrament de la prima, assumeix la cobertura dels riscos
objecte d’aquest contracte de conformitat amb les condicions que s'hi estableixen. L'entitat està
sotmesa en la seva activitat asseguradora a la supervisió del Ministeri d'Economia i Hisenda del Regne
d'Espanya, per mitjà de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions.



PRENEDOR DE L'ASSEGURANÇA: persona que subscriu aquest contracte amb la companyia i a qui
corresponen les obligacions i els deures que se'n deriven, tret dels que corresponen a l'assegurat.



ASSEGURAT: persona a qui corresponen els drets derivats del contracte.



BENEFICIARI: la persona designada per l'assegurat per al cobrament de les indemnitzacions a què hi
hagi lloc de conformitat amb la pòlissa en cas de sinistre.



PÒLISSA: document en què es formalitza el contracte d'assegurança, que està format per aquestes
condicions generals, per les condicions particulars i, si escau, per les especials, per les modificacions i
les addicions subscrites per les parts durant la vigència del contracte i per altres documents que
s'emetin a l'empara de l'assegurança.



PRIMA: preu de l'assegurança, en el rebut de la qual s'han d'incloure, a més, els impostos i els
recàrrecs que poden repercutir legalment al prenedor de l'assegurança.



SUMA ASSEGURADA: quantitat o quantitats indicades a les condicions particulars, que representa el
límit màxim assumit per l’assegurador en cada sinistre, sigui quin sigui el nombre de cobertures
afectades.



DANYS. Corporals: les lesions o les malalties patides per persones físiques o la defunció de persones
físiques. Materials: el dany, el deteriorament o la destrucció d'una cosa, i també els danys ocasionats a
animals. Perjudicis: les pèrdues econòmiques conseqüència directa dels danys corporals o materials
soferts pel reclamant de la pèrdua esmentada.



SINISTRE: fet les conseqüències del qual, econòmicament danyoses, cobreix la pòlissa. El conjunt de
danys derivats d’un mateix esdeveniment constitueix un únic sinistre.
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OBJECTE I EXTENSIÓ DE L'ASSEGURANÇA.

Article 2.

OBJECTE DE L'ASSEGURANÇA.

En els termes, els límits i les condicions que es consignen a la pòlissa, l'assegurador pren a càrrec seu el
pagament de les indemnitzacions de les quals pugui resultar responsable civilment l’assegurat, d'acord amb
el dret, per danys corporals o materials i els perjudicis que siguin conseqüència directa d'aquests danys
ocasionats a tercers amb culpa o negligència.
Article 3.

PRESTACIONS DE L'ASSEGURADOR.

Subjecte al fet que la naturalesa de la responsabilitat exigible a l'assegurat quedi coberta per la pòlissa,
també van a compte de l'assegurador:


El pagament de les costes judicials imposades a l'assegurador per sentència, que han de ser abonades
en la mateixa proporció existent entre la indemnització que hagi de satisfer l'assegurador, d'acord amb
allò previst a la pòlissa, i l'import total de la indemnització a càrrec de l'assegurat en el sinistre.



IV.

La constitució de les fiances judicials exigides a l'assegurat per garantir la seva responsabilitat civil.

BASES DEL CONTRACTE.

Article 4.

BASES DEL CONTRACTE.

La sol·licitud d'assegurança i el qüestionari emplenats pel prenedor de l'assegurança o l'assegurat, així com
la proposició de l'assegurador, si escau, juntament amb aquesta pòlissa, constitueixen un tot unitari,
fonament de l'assegurança, que només comprèn, dins dels límits pactats, els riscos que s'hi especifiquen.
Si el contingut de la pòlissa difereix de la proposició d'assegurança o de les clàusules acordades, el
prenedor de l'assegurança pot reclamar a l'assegurador, en el termini d'un mes a comptar des de lliurament
de la pòlissa, que resolgui la divergència existent. Si una vegada transcorregut aquest termini no s'ha
efectuat cap reclamació, cal atenir-se al que disposa la pòlissa.

V.

DECLARACIONS SOBRE EL RISC.

Article 5.
1.

EN EFECTUAR L'ASSEGURANÇA I DURANT LA SEVA VIGÈNCIA.

Aquesta pòlissa ha estat concertada sobre la base de les declaracions formulades pel prenedor de
l'assegurança en el qüestionari a què l'ha sotmès l'assegurador, que han motivat l'acceptació del risc
per l'assegurador, l'assumpció per part seva de les obligacions que té derivades del contracte i la
fixació de la prima.

2.

El prenedor de l'assegurança o l’assegurat, durant el curs del contracte, han de comunicar a
l'assegurador, tan aviat com els sigui possible, les circumstàncies que agreugin el risc, així com
l'esdeveniment de qualsevol fet, conegut per ells, que el puguin agreujar o variar, i sigui de tal
naturalesa que, si la companyia les hagués conegut en el moment de perfer el contracte, no l'hauria
formalitzat o l'hauria conclòs en condicions més costoses.
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El prenedor de l'assegurança o l'assegurat queden exonerats d'aquest deure si l'assegurador no els
sotmet al qüestionari o si, encara que els hi sotmeti, es tracta de circumstàncies que podrien influir en
la valoració del risc i que no hi són compreses.

Article 6.

DEURE DE COMUNICAR L'EXISTÈNCIA D'ALTRES PÒLISSES.

El prenedor de l’assegurança o l’assegurat queden obligats a comunicar a l'assegurador l’existència d’altres
pòlisses contractades amb altres asseguradors que cobreixin els efectes que un mateix risc pot produir
sobre el mateix interès i durant el mateix temps.
Article 7.
1.

FACULTATS DE L'ASSEGURADOR EN CAS D'AGREUJAMENT DEL RISC

En cas que durant la vigència de la pòlissa es comuniqui a l'assegurador un agreujament del risc,
aquest pot proposar una modificació de les condicions del contracte en un termini de dos mesos des
del dia en què l'agreujament li hagi estat declarat. En aquest cas, el prenedor de l'assegurança disposa
de quinze dies des de la recepció d'aquesta proposició per acceptar-la o refusar-la. En cas de rebuig, o
de silenci, l'assegurador, un cop transcorregut aquest termini, pot rescindir el contracte amb
l'advertiment previ al prenedor de l'assegurança, donant-li, perquè contesti, un nou termini de quinze
dies, transcorreguts els quals, i dins dels vuit següents, ha de comunicar al prenedor de l'assegurança
la rescissió definitiva.

2.

Igualment, l'assegurador pot rescindir el contracte comunicant la seva decisió per escrit a l'assegurat en
el termini d'un mes a partir del dia en què hagi tingut coneixement de l'agreujament del risc.

3.

Si té lloc un sinistre sense que s'hagi fet la declaració d'agreujament del risc, l'assegurador queda
alliberat de la seva prestació si el prenedor o l'assegurat han actuat de mala fe. Altrament, la prestació
de l'assegurador es redueix proporcionalment a la diferència entre la prima convinguda i la que s'hauria
aplicat si s'hagués conegut la veritable entitat del risc.

4.

En el cas d'agreujament del risc durant la durada de l'assegurança que doni lloc a un augment de
prima, si per aquesta causa el contracte queda rescindit i l'agreujament és imputable a l'assegurat, la
totalitat de la prima cobrada correspon a l'assegurador.
Sempre que l'agreujament esmentat es
produeixi per causes alienes a la voluntat de l'assegurat, l'assegurat té dret que se li reembossi la part
de la prima satisfeta corresponent al període de l'anualitat en curs que falti per transcórrer.

Article 8.
1.

CONSEQÜÈNCIES DE LA RESERVA O INEXACTITUD DE LES DECLARACIONS

L'assegurador pot rescindir el contracte mitjançant una declaració adreçada al prenedor de
l'assegurança en el termini d'un mes a partir del coneixement de la reserva o inexactitud del prenedor
de l'assegurança. Des del moment mateix en què l'assegurador faci aquesta declaració, queden en
propietat seva les primes corresponents al període en curs, llevat que hi hagi dol o culpa greu per part
seva.

2.

Si el sinistre té lloc abans que l'assegurador hagi fet la declaració a què fa referència el número
anterior, la seva prestació es redueix en la mateixa proporció existent entre la prima convinguda a la
pòlissa i la que correspongui d'acord amb la veritable entitat del risc. Si la reserva o la inexactitud s'ha
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produït amb dol o culpa greu del prenedor de l'assegurança, l'assegurador queda alliberat del
pagament de la prestació.
Article 9.
1.

EN CAS DE DISMINUCIÓ DEL RISC.

Durant el curs del contracte, el prenedor de l'assegurança o l'assegurat poden comunicar a
l'assegurador totes les circumstàncies que disminueixin el risc i que siguin d'una naturalesa tal que, si
l'assegurador les hagués conegudes en el moment de perfer el contracte, l'hauria conclòs en unes
condicions més favorables per al prenedor de l'assegurança.

2.

En aquest cas, quan finalitzi el període en curs cobert per la prima, l'assegurador ha de reduir l'import
de la prima futura en la proporció corresponent. Altrament, el prenedor de l'assegurança té dret a la
resolució del contracte i a la devolució de la diferència entre la prima satisfeta i la que li hauria
correspost pagar, des del moment d'haver comunicat la disminució del risc.

VI.

PERFECCIÓ, EFECTES DEL CONTRACTE I DURADA DE L'ASSEGURANÇA

Article 10.

PERFECCIÓ.

El contracte es perfà pel consentiment que manifesten les parts contractants per mitjà de la subscripció de
la pòlissa o del document provisional de cobertura.

La cobertura contractada i les seves modificacions o

addicions no tenen efecte mentre no hagi estat satisfet el rebut de prima, llevat que s'estipuli altrament en
una condició particular.
En cas de demora en el compliment d'aquest requisit, les obligacions de l'assegurador comencen a les 24
hores del dia en què hagi estat complert.
Article 11.

EFECTE DEL CONTRACTE.

L'assegurança s'estipula pel període que s'indica a les condicions particulars de la pòlissa, i entra en vigor el
dia i l'hora que s'indiquen en aquestes condicions, sempre que estiguin signades i la companyia hagi cobrat
la prima del primer rebut.
Article 12.

DURADA DE L'ASSEGURANÇA.

Si es contracta per períodes renovables, es prorroga automàticament per períodes successius de la mateixa
durada, tret que:
a)

Una part s'oposi a la pròrroga per mitjà d'una notificació per escrit a l'altra, feta amb un mínim de dos
mesos de temps respecte del venciment del període en curs.

b)

El prenedor de l'assegurança s'oposi a la pròrroga de la manera que preveu l'apartat C).2. de l'article
14.

Article 13.

EXTINCIÓ DE L'ASSEGURANÇA.

Totes dues parts, de mutu acord, poden resoldre el contracte després de la declaració d’un sinistre. En
aquest cas, la companyia ha de retornar al prenedor de l'assegurança la part de la prima total corresponent
al període comprès entre la data d'efecte de la rescissió i la de venciment del període d'assegurança en
curs.
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Si durant la vigència de l'assegurança es produeix la desaparició de l'interès assegurat, des d'aquest
moment, el contracte d'assegurança queda extingit i l'assegurador té el dret de fer seva la prima no
consumida.

VII.

PAGAMENT DE PRIMES

Article 14.
A)

PAGAMENT DE LA PRIMA I EFECTES DEL SEU IMPAGAMENT.

NORMA GENERAL.
El prenedor de l'assegurança està obligat a pagar la prima de conformitat amb les condicions generals i
particulars de la pòlissa. Si no hi ha cap pacte respecte al lloc de pagament, la companyia ha de
presentar els rebuts a l'últim domicili que el prenedor de l'assegurança li hagi notificat.

B)

PRIMA INICIAL.
1. La prima inicial és la que fixen les condicions particulars, i correspon al període inicial de cobertura
que indiquen aquestes condicions.
2.

Si, per culpa del prenedor de l'assegurança, no s'ha pagat la prima una vegada s'ha signat el
contracte o, si escau, quan venci aquesta prima, la companyia té dret a resoldre el contracte o a
exigir el pagament de la prima deguda per via executiva.

3.

Tret que s'estipuli de manera expressa el contrari, si la prima no s'ha pagat abans que es
produeixi el sinistre, la companyia queda alliberada de la seva obligació.

C)

PRIMES SUCCESSIVES.
1.

En el cas de pròrroga tàcita del contracte, la prima dels períodes successius és la que resulta
d'aplicar, a la suma assegurada, les tarifes de primes que, partint de criteris tecnicoactuarials,
tingui establertes la companyia en cada moment, tenint en compte, a més, les modificacions de
garanties o les causes d'agreujament o disminució del risc que s'hagin produït de conformitat amb
el que preveuen els articles 7 i 9 d'aquestes condicions generals.

2.

La companyia, amb almenys 30 dies de temps respecte del venciment del contracte, ha de
notificar al prenedor de l'assegurança les primes aplicables per a cada nou període de cobertura
mitjançant l'enviament de l'avís de cobrament oportú del rebut corresponent (al domicili del
prenedor o al que es determini a la pòlissa), avís en què li ha de comunicar la data de presentació
al cobrament. Si la tarifa fixada per al nou període de cobertura implica un increment respecte de
la del període precedent, el prenedor, sens perjudici del que estableix l'article 12 d'aquestes
condicions generals, pot donar per resolt el contracte mitjançant una notificació expressa a la
companyia per carta certificada, telegrama o telefax, amb anterioritat al venciment del contracte, i
el contracte quedarà extingit quan venci el període en curs. En aquest cas, si, a causa d'haver
domiciliat el pagament de la prima en una entitat bancària, el rebut es carrega en el compte del
prenedor, la companyia li n'ha de reintegrar l'import.
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La manca de pagament d'una de les primes següents fa que la cobertura quedi suspesa un mes
després del dia en què venç. Si es produeix un sinistre durant el transcurs d'aquest mes, la
companyia pot deduir, de l'import que cal indemnitzar, l'import de la prima que es deu per al
període en curs. Si la companyia no reclama el pagament pendent de la prima en el període de 6
mesos a partir del moment en què ha vençut, el contracte queda extingit.

Article 15.

PAGAMENT PER MITJÀ D'ENTITAT FINANCERA O DE CRÈDIT.

Si es pacta, com a forma de pagament, la domiciliació bancària dels rebuts de prima, el prenedor de
l'assegurança ha de lliurar a la companyia una carta adreçada al banc, la caixa d'estalvis o la cooperativa de
crèdit, en la qual doni l'ordre corresponent. A més de les normes que conté aquest capítol, són aplicables
les següents:
A)

Primera prima.
La prima es considera satisfeta des del dia d'efecte de la pòlissa, tret que, un cop se n'hagi intentat fer
el cobrament dins del termini d'un mes a partir d'aquest efecte, l'entitat financera o de crèdit designada
retorni el rebut impagat. En aquest cas, la companyia ha de notificar per escrit al prenedor de
l'assegurança l'impagament produït i el fet que disposa del rebut al domicili de la companyia durant 15
dies per fer-ne el pagament. Si transcorre aquest termini i no se satisfà la prima, el contracte queda
resolt.

.
B)

Primes successives.
Si l'entitat financera o de crèdit retorna el rebut impagat, la companyia ha de notificar l'impagament al
prenedor de l'assegurança i indicar-li que té el rebut al domicili d'aquesta última per fer-ne el pagament.
L'assegurança queda en suspens si no es fa el pagament en el mes següent al dia de venciment de
l'assegurança o en el termini de 15 dies a partir de la dita notificació de l'impagament al prenedor, en
cas que hagi transcorregut aquest mes.

Article 16.

PAGAMENT DURANT LA SUSPENSIÓ DE LA COBERTURA DE L'ASSEGURANÇA.

Si el contracte no s'ha resolt o extingit de conformitat amb els articles anteriors, la cobertura torna a tenir
efecte a les 24 hores del dia en què el prenedor de l'assegurança hagi pagat la prima.
Article 17.
1.

FRACCIONAMENT DEL PAGAMENT.

Es pot pactar el fraccionament del pagament de la prima en els terminis i d'acord amb les estipulacions
que s'estableixin a les condicions particulars de la pòlissa.

2.

Si el prenedor de l'assegurança no paga un dels rebuts en què s'hagi fraccionat el pagament de la
prima, la companyia pot exigir al prenedor que pagui tots els rebuts pendents de venciment, pagament
que cal fer efectiu en un termini màxim de 30 dies a partir del dia en què el prenedor hagi rebut la
notificació de la companyia per mitjans fefaents; si no es fa el pagament, l'assegurança queda en
suspens un mes després del dia de venciment de la primera fracció de prima impagada.

3.

Sens perjudici del que disposa l'apartat anterior, i mentre no s'hagi produït la suspensió de la cobertura,
en cas de sinistre, la companyia pot deduir de la indemnització l'import de les fraccions de prima
vençudes i no satisfetes pel prenedor de l'assegurança. Si es produeix la pèrdua total dels béns

PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL
PROFESSIONAL
NÚM. 0971370104074

Pàgina 35 de 38

assegurats, també se n'ha de deduir l'import de les fraccions de prima no vençudes que corresponen a
l'anualitat de l'assegurança en curs, sens perjudici del que disposa l'article 13.

VIII.

SINISTRES. TRAMITACIÓ.

Article 18.
1.

OBLIGACIÓ DE COMUNICAR EL SINISTRE.

El prenedor de l'assegurança o l'assegurat han de comunicar a l'assegurador l'esdeveniment del
sinistre en el termini màxim de 7 dies des que l'hagi conegut, llevat que s'hagi fixat en la pòlissa un
termini més ampli. En cas d'incompliment, l'assegurador pot reclamar els danys i perjudicis causats per
la manca o el retard de la declaració.

2.

En cas que hi hagi diversos asseguradors, aquesta comunicació s'ha de fer a cada assegurador, i s'ha
d'indicar el nom dels altres.

Article 19.

DEURE D'INFORMACIÓ.

El prenedor de l'assegurança o l'assegurat, a més, han de donar a l'assegurador tota mena d'informacions
sobre les circumstàncies i les conseqüències del sinistre. En cas de violació d'aquest deure, la pèrdua del
dret d'indemnització només es produeix en cas que hi hagi hagut dol o culpa greu.
Article 20.
1.

DEURE DE COL·LABORACIÓ.

El prenedor de l'assegurança i l'assegurat han de col·laborar perquè el sinistre es tramiti de la manera
més correcta possible, i han de comunicar a la companyia, en el termini més breu possible, qualsevol
notificació judicial, extrajudicial o administrativa que puguin conèixer i que estigui relacionada amb el
sinistre.
En qualsevol cas, no poden negociar, admetre ni rebutjar reclamacions de tercers perjudicats relatives
al sinistre, si no és amb l'autorització expressa de la companyia.

2.

La companyia ha d'assumir la direcció de totes les gestions relacionades amb el sinistre i ha d'actuar
en nom de l'assegurat per tractar amb els perjudicats i els seus drethavents o reclamants, i l'assegurat
es compromet a col·laborar en el que sigui necessari. Si, per manca d'aquesta col·laboració, es
perjudiquen o es disminueixen les possibilitats de defensa del sinistre, la companyia pot reclamar a
l'assegurat danys i perjudicis en proporció de la culpa de l'assegurat i el perjudici sofert.

3.

Si l'incompliment del prenedor de l'assegurança o de l'assegurat es produeix amb la intenció manifesta
de perjudicar o d'enganyar l'assegurador, o si obren dolosament en connivència amb els reclamants o
amb els damnificats, l'assegurador queda alliberat de tota prestació derivada del sinistre.

Article 21.
1.

DEFENSA DE L'ASSEGURAT.

Llevat que s'estipuli altrament, en qualsevol procediment judicial que derivi d'un sinistre emparat per la
pòlissa, l'assegurador assumeix a càrrec seu la direcció jurídica davant la reclamació del perjudicat i ha
de designar els lletrats i els procuradors que defensaran i representaran l'assegurat en les actuacions
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judicials que tingui en reclamació de responsabilitats civils cobertes per aquesta pòlissa, fins i tot si
aquestes reclamacions són infundades.
2.

L'assegurat ha de prestar la col·laboració necessària a la defensa esmentada i s'ha de comprometre a
atorgar els poders i l'assistència personal que calguin.

3.

La prestació de defensa i representació en causes criminals és potestativa de l'assegurador i sempre
amb el consentiment del defensat.

4.

Sigui quina sigui la decisió o el resultat del procediment judicial, l'assegurador es reserva la decisió
d'exercir els recursos legals que siguin procedents contra aquesta decisió o resultat, o de conformars'hi.

5.

Si l'assegurador considera improcedent el recurs, ho ha de comunicar a l'assegurat, que queda en
llibertat per interposar-lo pel seu compte. L'assegurat queda obligat a reemborsar-li les despeses de
l'advocat i el procurador, en cas que aquest recurs prosperi fins al límit de l'import en què es minori la
indemnització a càrrec de l'assegurador.

6.

Si es produeix algun conflicte entre l'assegurat i l'assegurador motivat perquè aquest hagi de sustentar
en el sinistre interessos contraris a la defensa de l'assegurat, l'assegurador ho ha de comunicar a
l'assegurat, sense perjudici d'efectuar les diligències que, per tenir un caràcter urgent, siguin
necessàries per a la defensa. En aquest cas, l'assegurat pot optar entre mantenir la direcció jurídica a
mans de l'assegurador o confiar la seva defensa a una altra persona. En aquest últim cas,
l'assegurador queda obligat a abonar les despeses d'aquesta direcció jurídica fins al límit pactat a la
pòlissa.

IX.

SINISTRES, PAGAMENT DE LA INDEMNITZACIÓ.

Article 22.
1.

CONCURRÈNCIA D’ASSEGURANCES.

Si existeixen diverses assegurances, l'assegurador ha de contribuir a l'abonament de la indemnització
en proporció a la suma assegurada, i no es pot superar la quantia del dany. Dins d’aquest límit,
l’assegurat pot sol·licitar a cada assegurador la indemnització deguda, segons el contracte respectiu.

2.

X.

Si, per dol, s'ha omès aquesta declaració, l'assegurador no està obligat a pagar la indemnització.

SUBROGACIÓ

Article 23.
1.

SUBROGACIÓ DE L'ASSEGURADOR.

Una vegada pagada la indemnització, l'assegurador pot exercir els drets i les accions que, per raó del
sinistre, corresponguin a l'assegurat davant de les persones que en siguin responsables, fins al límit de
la indemnització. L'assegurador no pot exercir en perjudici de l'assegurat els drets que hagi subrogat.
L'assegurat és responsable dels perjudicis que, amb els seus actes o les seves omissions, pugui
causar a l'assegurador en el seu dret a subrogar-se.

2.

L'assegurador no té dret a la subrogació contra cap de les persones els actes o les omissions de les
quals donin origen a responsabilitat de l'assegurat, d'acord amb la llei, ni contra el causant del sinistre
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que sigui, respecte de l'assegurat, parent en línia directa o col·lateral dins del tercer grau civil, de
consanguinitat, pare adoptant o fill adoptiu que convisqui amb l'assegurat. Però aquesta norma no té
efecte si la responsabilitat prové de dol o si la responsabilitat és emparada per un contracte
d'assegurança. En aquest darrer cas, l'abast de la subrogació queda limitat d'acord amb els termes del
dit contracte.
3.

En cas de concurrència de l'assegurador i l'assegurat davant un tercer responsable, el recobrament
obtingut es reparteix entre tots dos en proporció al seu interès respectiu.

XI.

REPETICIÓ.

Article 24.

REPETICIÓ DE L'ASSEGURADOR CONTRA L’ASSEGURAT.

L'assegurador pot fer una repetició contra l'assegurat per l'import de les indemnitzacions que hagi hagut de
satisfer a conseqüència de l'exercici de l'acció directa per part del perjudicat o els seus drethavents, amb
fonament en causes excloses de cobertura o falta de vigència de la pòlissa que no siguin oposables al
tercer perjudicat.

XII.

PRESCRIPCIÓ.

Article 25.

PRESCRIPCIÓ D'ACCIONS.

Les accions que es derivin d'aquest contracte prescriuen al cap de 2 anys, que compten des de la data en
què es puguin exercir.

XIII.

SOLUCIÓ DE CONFLICTES ENTRE LES PARTS.

Article 26.

JURISDICCIÓ.

Aquest contracte queda sotmès a la jurisdicció espanyola i, dins d'aquesta jurisdicció, és jutge competent
per conèixer les accions derivades del contracte el del domicili de l'assegurat; amb aquesta finalitat,
l'assegurat ha de designar un domicili a Espanya, en cas que el seu sigui a l'estranger.
Les diferències derivades de la interpretació i el compliment d'aquest contracte només es poden sotmetre al
judici d'àrbitres amb la conformitat expressa de les parts, d'acord amb la legislació.
Article 27.

INSTÀNCIES DE RECLAMACIÓ.

En cas que hi hagi controvèrsia en la interpretació o l'execució d'aquest contracte, el prenedor de
l'assegurança, l'assegurador, els beneficiaris i els tercers perjudicats o els seus drethavents poden formular,
si escau, d'acord amb les normes d'actuació que es faciliten al prenedor de l'assegurança amb aquest
contracte, una reclamació davant la Direcció de Reclamacions de MAPFRE.
En cas que, en un termini de dos mesos a partir de la data de presentació de la reclamació, la dita
reclamació no hagi estat resolta o s'hagi desestimat la petició, les persones esmentades al paràgraf anterior,
llevat dels casos de contractes per grans riscos, poden formular una reclamació davant el Comissionat per a
la Defensa de l'Assegurat i del Partícip en Plans de Pensions adscrit a la Direcció General d'Assegurances i
Fons de Pensions.
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XIV. COMUNICACIONS.
Article 28.

DOMICILI A EFECTE DE LES COMUNICACIONS.

1.

Les comunicacions adreçades a l'assegurador s'han de fer al seu domicili social o al de l'oficina de

2.

l'assegurador que hagi intervingut en la conclusió del contracte.
Les comunicacions de l'assegurador al prenedor de l'assegurança i, si escau, a l'assegurat s'han de fer
al seu domicili recollit en la pòlissa, llevat que ells mateixos hagin notificat fefaentment a l'assegurador
el canvi de domicili.

Article 29.
1.

EFECTIVITAT DE LES COMUNICACIONS.

Les comunicacions i el pagament de primes que efectuï el prenedor de l'assegurança o l’assegurat a un
agent tenen els mateixos efectes que si haguessin estat realitzades directament a l'assegurador, llevat
que s'estipuli altrament.

2.

Les comunicacions efectuades per un corredor d'assegurances a l'assegurador, en nom del prenedor
de l'assegurança o de l'assegurat, tenen els mateixos efectes que si les fa el mateix prenedor de
l'assegurança o l'assegurat, llevat que ells ho indiquin altrament i per modificar o rescindir el contracte
d'assegurança en vigor.

3.

El contracte d'assegurança i les seves modificacions o addicions s'han de formalitzar per escrit.

Madrid, 30 de desembre de 2013.

PEL PRENEDOR
(Segell i signatura)
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