Pòlissa Tot Risc Danys Materials

Prenedor/ Assegurat
Prenedor

: CORSORCI DE L’AUDITORI I L’ORQUESTRA

Adreça

: C/ LEPANT, 150

Assegurat

: EL MATEIX

NIF: Q5856358F
Localitat (CP): 08013 BARCELONA (BARCELONA)

Dades generals
Des de les 00:00 hores de la data d’efecte fins a les 24:00 hores de la data de venciment de la pòlissa.
Pòlissa nº: 44311919-3

Suplement nº: --

Data d’efecte: 01/05/2017

Data de venciment: 31/12/2017

Corredoria d’Assegurances: MARSH
Dades del negoci assegurat
Situació de Riscs assegurades : Bens detallats en les condicions Especials
Objecte de l’assegurança

: ADMINISTRACIONS PÙBLIQUES

Límit d’Indemnització

Amb independència del valor total dels béns assegurats i derogant per tant l'aplicació de la regla proporcional, s'estableix un límit
d'indemnització per sinistre de 70.000.000 euros (SETANTA MILIONS D’ EUROS).

Resum de Cobertures Contractades
Tot Risc Danys Materials
Danys per mesures necessaries adoptades per l'Autoritat
Despeses de Salvament / Transport de bens salvats
Menyscabaments soferts pels objectes salvats
Valor dels objectes desapareguts
Danys a obres menors
Danys ocasionats a les obres d'art

9.000.000

Infidelitat d'empleats
20.000

Per sinistre

40.000
Per anualitat
Qualsevol altre risc opcional, sempre que estiguin inclosos expressament a les condicions particulars de l present
contracte
Garanties addicionals, fins a un limit individual per a cada una de

2.640.000

Robatori i expoliació de continent i contingut, inclos desperfectes
Metàlic en caixa forta

36.000

Transportador fons

36.000

Metàlic en moble

7.200

Trencament de vidres
Danys elèctrics
Transport de bens assegurats, incloent obres d'art, àmbit Espanya
Furt
3.600

Per sinistre
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36.000

Per anualitat
Emplenat d'equips d'extinció

48.000

Despeses de vigilància
Danys a arbres, plantes i gespa

144.000

Vehicles en repòs (exclòs robatori)
Per sinistre

120.000

Per vehicle

36.000
72.000

Vessament de liquids
Deteriorament de mercaderies en aparells frigorífics
Despeses addicionals, fins a un limit individual per a cada una de

2.400.000

Despeses d’Extinció
Despeses de Salvament
Enderrocament
Desenrunament
Despeses d'extracció de fangs, llots i fums
Despeses ocasionades per la localització d'avaries causants de danys per aigua, i reparació
de les avaries corresponents
Maquinària i/o primeres matèries de procedència estrangera
Cimentacions
Costs de Reposició d'Arxius
Honoraris de Professionals, Perits, Enginyers, Auditors, en benefici dels Assegurats
Desallotjament forçós
Pèrdues d’Explotació
Obtenció de Permisos i/o Llicències
Increment del Cost de Reconstrucció i Reparació
Es garantiran els següents Béns, fins a un sublimit a primer risc de:

12.000.000

Bens Propietat de tercers
Bens desplaçats
Bens en situacions de tercers
Bens extraviats
15.000

Bens d'empleats
Clàusules Especials
Valor de Reposició a nou
Derogaciò Regla Proporcional
Franquícies
General

300 €
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Taxes i Primes Netes

Modalitat de Pagament: UNICA
Efectes

Prima neta

Consorci

Impostos i Recàrrecs
legals

Prima total

01/05/2017 a 31/12/2017

8.649,63

8.547,86

531,95

17.729,45

Successives anualment

12.886,18

10.684,83

792,50

24.363,50

I anualitats successives.
Impostos i recàrrecs segons legislació vigent.

Clàusules Particulars
Queda expressament convingut que sobre aquestes Condicions Particulars prevaldrà allò indicat al document LICITACIÓ PER A LA
CONTRACTACIÓ DE LES PÒLISSES D’ASSEGURANCES DEL CORSORCI DE L’AUDITORI I L’ORQUESTRA, LOT 1, PUNT 1.2, PLEC DE
PRESCRIPCIONS ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES QUE REGEIX LA CONTRACTACIÓ DE LA COBERTURA D'ASSEGURANCES DE
TOT RISC DE PÈRDUES O DANYS MATERIALS DEL PATRIMONI DEL CORSORCI DE L’AUDITORI I L’ORQUESTRA, que s’adjunta a
continuació.

SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros
C/ Juan Gris, 20-26, 08014 - Barcelona (España) - NIF A-28011864
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 20481, folio 130, hoja B 6492

3 / 22

Pòlissa Tot Risc Danys Materials

1.- DEFINICIONS
Prenedor de l'assegurança:
CORSORCI DE L’AUDITORI I L’ORQUESTRA
Assegurador:
Les entitats asseguradores que assumeixen els riscos pactats contractualment.
Assegurat:
CORSORCI DE L’AUDITORI I L’ORQUESTRA La cobertura s’estén sobre tots els béns de Propietat dels
assegurats així com sobre els que no essent de propietat, manté un interès i són utilitzats o necessaris pel
desenvolupament de les activitats i serveis de la Corporació Municipal.
Beneficiari:
La persona física o jurídica que, prèvia cessió per part de l'assegurat, resulti titular del dret a la indemnització.
Pòlissa:
El document que conté les condicions reguladores de l'assegurança. Formen part integrant de la pòlissa el plec de
clàusules administratives i el present de prescripcions tècniques que regeixen per a aquesta contractació així com
els suplements, apèndixs o edicions que es puguin emetre posteriorment per complementar-ho.
Prima:
El preu de l'assegurança. El rebut contindrà, a més, la prima del Consorcio de Compensación de Seguros, els
recàrrecs i impostos que siguin de legal aplicació.
Suma assegurada:
La quantitat fixada a cadascuna de les partides de la pòlissa, que constitueix el límit màxim de la indemnització a
pagar per tots els conceptes per l'assegurador, en cas de sinistre, i, llevat de pacte contrari, correspondrà, en les
partides que cobreixen els béns materials, al valor de reposició a nou dels objectes assegurats en el moment
anterior a l'ocurrència del sinistre.
Sinistre:
La materialització d'algun dels riscs assegurats que directament ocasioni la pèrdua dels béns assegurats o bé els
origini danys, deterioraments o minves, així com qualsevol classe de despeses que se’n derivin, d'acord amb les
condicions del present contracte i hagin d'ésser indemnitzats.
Valoració de Danys: Les indemnitzacions es realitzaran en base al valor reposició a nou, quedant incloses les
despeses corresponents als danys estètics i de reconstrucció artística.
S'entendrà per Valor de Reposició, la quantitat que exigiria l'adquisició d'un bé nou de la mateixa classe i capacitat,
incloent les despeses de transport i de muntatge, així com qualsevol altre concepte que incideixi sobre el mateix.
Els edificis singulars (historicoartístics) s'indemnitzaran d'acord amb el seu "valor de reproducció a nou", entenentse com a tal el cost de reparar o substituir el bé afectat amb iguals materials, característiques i disseny que el
sinistrat, quedant per tant incloses les despeses corresponents als danys estètics i de reconstrucció artística.
Incendi:
La combustió i l'abrasament amb flama, capaç de propagar-se, d'un objecte o objectes que no estaven destinats a
ser cremats en el lloc i el moment en què es produeix.
Explosió:
Expansió brusca d'un fluid, resultant d'una reacció química i/o física molt ràpida o perquè està fortament comprimit,
deguda a la ruptura sobtada i violenta del recipient en el qual es produïa la reacció o que contenia el fluid, amb els
conseqüents efectes acústics, mecànics i, de vegades, tèrmics.
Implosió:
Irrupció brusca de l'aire d'un recipient amb pressió interior molt inferior a l'atmosfèrica, per ruptura sobtada i
violenta de les parets de l'esmentat recipient, amb aspiració i posterior projecció dels fragments del recipient, i amb
els conseqüents efectes acústics i mecànics.
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Huracà, tempesta, temporal o tromba:
L'acció directa d'un vent sobtat i anormal i dels elements com pluja, neu, sorra o pols transportats pel vent.
Inundació:
L'acció directa de l'aigua desplaçant-se per la superfície del terra com a conseqüència de sortir dels seus confins i
curs normal o artificials com els pantans, embassaments, canals, sèquies, clavegueres i altres conduccions
anàlogues.
Franquícia:
La quantitat expressament pactada que es deduirà de la indemnització que correspongui a cada sinistre.
Edifici o continent:
Conjunt de les construccions principals o accessòries i les seves instal·lacions fixes (aigua, gas, electricitat,
calefacció, refrigeració i altres pròpies de l’edifici com a tal) així com instal·lacions urbanes de servei i zones i
instal·lacions marítims / terrestres.
En el cas de propietat horitzontal o proindivisa, queda inclosa la part proporcional dels elements comuns de l’edifici
així com de l’antena col·lectiva de televisió. Quedaran així mateix incloses les tanques, panells, tanques i murs
independents de l’edifici, pavimentació i urbanització. Les obres de millora i/o reforma, tindran la consideració
d’edifici o continent.
Mobiliari, equipaments, maquinària i aixovar:
Conjunt de béns mobles o estris professionals, d'oficina, comerç o d'indústria, maquinària i instal·lacions, utillatges i
eines de treball que siguin pròpies per raó de la professió o activitat assegurada.
Existències:
Conjunt de matèries primeres, productes en procés de fabricació i acabats, embalatges, recanvis, accessoris,
productes per a la venda i matèries auxiliars que siguin propis i necessaris per raó de l'activitat.
Robatori:
La sostracció o apoderament il·legítim dels béns descrits al contracte contra la voluntat de l'assegurat, mitjançant
actes que impliquin força o violència en les coses o introduint-se l'autor o autors en el local assegurat o penetrant
secreta o clandestinament, ignorant-ho l'assegurat.
Atracament o espoliació:
La sostracció o apoderament il·legítim dels béns descrits al contracte contra la voluntat de l'assegurat mitjançant
actes d'intimidació o violència, realitzats sobre les persones que els custodien o vigilen.
Furt:
La presa dels béns descrits al contracte contra la voluntat de l'assegurat sense ús de força o violència en les coses
ni intimidació ni violència exercida sobre les persones.

2.- OBJECTE DE L'ASSEGURANÇA
És la contractació per part del CORSORCI DE L’AUDITORI I L’ORQUESTRA, com a prenedora de l'assegurança,
d'una cobertura d'assegurances que cobreixi les pèrdues o danys materials del patrimoni del CORSORCI DE
L’AUDITORI I L’ORQUESTRA (i d’aquells bens en els que té interès), com a conseqüència de la materialització de
qualsevol dels riscs emparats per aquest contracte.
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3.- RISCS COBERTS I EXCLUSIONS
1. RISCOS ASSEGURATS (cobertura a Tot Risc)
Dins dels límits establerts en aquest contracte, l'assegurador indemnitzarà a l’Assegurat pels danys o pèrdues
materials directes que puguin sofrir els béns assegurats, per qualsevol causa accidental o imprevisible, no exclosa
específicament.
A títol merament enunciatiu i no limitatiu, s'indemnitzaran els danys d'incendi, robatori i danys per aigua.
També s'indemnitzaran:
a) Els danys causats als béns assegurats que ocasionin les mesures necessàries adoptades per l’Autoritat o
l’assegurat per tallar o extingir l’incendi o impedir la seva propagació o minorar qualsevol altre risc cobert.
b) Les despeses que causi a l’assegurat, el transport dels objectes assegurats o qualsevol altra mesura adoptada
amb el fi de salvar-los d’un risc cobert.
c) Els menyscabaments soferts pels objectes salvats, com a conseqüència de les mesures descrites en las dues
lletres anteriors.
d) El valor dels objectes desapareguts amb ocasió de sinistre, sempre que l’assegurat demostri la seva
preexistència.
e) Els danys a obres de menors d’ampliació, modificació o reparació i treballs de manteniment i conservació que
es realitzin en els béns assegurats amb inclusió de materials, recanvis, eines, equips, maquinària i aparells
propietat de l’assegurat o d’aquells dels que sigui legalment responsable.
f) Resten garantits els danys ocasionats a les obres d’art, els dibuixos, els manuscrits, plànols històrics i quadres
de valor artístic, que no formin part d’exposicions fins a 9.000.000 € a primer Risc per sinistre.
g) Els danys causats als béns assegurats per infidelitat dels empleats de l’Assegurat segons segueix:
Per aquesta cobertura l'assegurador garanteix a l'assegurat -fins a un límit total màxim de 20.000,00 euros per
sinistre i 40.000,00 euros per anualitat d’ assegurança-, respecte a un o a tots els empleats objecte de
l’assegurança, les pèrdues pecuniàries directes sofertes a conseqüència de sostraccions, fraus, malversacions,
desfalcs, falsificació o apropiació indeguda, comesos pels seus empleats sempre que aquests delictes es
realitzin en acompliment ininterromput del càrrec assignat a l'empleat i sigui possible precisar la culpabilitat amb
certesa.
Precisada la culpabilitat de l'empleat, aquest haurà de ser denunciat a l'autoritat competent per l'assegurat. Les
garanties d'aquest contracte seran efectives quan els delictes que es refereix el primer paràgraf d'aquest article
es descobreixin:
a) Durant el període d’assegurança.
b) dintre de nou mesos després de la terminació del període d’assegurança o de l’ocupació, segons com
ocorregués abans.
Pel que fa a cada empleat la companyia solament indemnitzarà una reclamació, encara que aquesta
correspongui a diversos actes delictius del mateix empleat infidel.
Per empleat s'entén qualsevol persona física, descrita nominada o innominada ment en les condicions
particulars d'aquest contracte i que estant al servei de l'assegurat durant la vigència d'aquest contracte, es trobi
inclòs en nomina.
Límit de garantia és la suma que figura com a tal en les condicions particulars d'aquest contracte. Aquest límit
no representa la responsabilitat total de l'assegurador en un sol període d’assegurança si no en tota la vigència
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del contracte. En cas de sinistre, la reposició d’ aquest límit s'efectués a opció de l'assegurador.
Si l'assegurat té contractada qualsevol altra pòlissa amb l'assegurador emparant els mateixos riscos, la
indemnització total pel que fa a qualsevol acte fraudulent comés pels empleats durant qualsevol període
d’assegurança no excedirà del límit de garantia d'aquest contracte o de l'assegurat per l'altra pòlissa, prevalent
la garantia de major import de qualsevol d'ambdós contractes.
Període d’assegurança és el termini que, figurant en les condicions particulars d'aquest contracte, comença
amb l'entrada en vigor o renovació del contracte i acaba amb el pròxim venciment.
Exclusions a aquest cobertura:
Aquesta cobertura no empara la infidelitat comesa per empleats sobre els quals l'assegurat o qualsevol
representant seu responsable del control d'aquells, al signar la proposta conegués infidelitats anteriors, de les
especificades en el primer paràgraf de la present condició particular comeses trobant-se al seu servei o al de
tercers.
h) Qualsevol altre risc opcional, sempre que estiguin inclosos expressament a les condicions particulars del
present contracte.

2. RISCOS EXTRAORDINARIS
-

S’indemnitzaran per al Consorci de Compensació d’Assegurances, els sinistres de caràcter extraordinari.

-

En cas de sinistre emparat per alguna de les garanties en les que aparentment hi hagués alguna coincidència
de cobertura amb el Consorci de Compensació d’Assegurances, l’assegurat s’obliga a donar avís de la
ocurrència del mateix i sol·licitar la corresponent indemnització. No obstant lo anterior, l’assegurador
indemnitzarà a l’assegurat d’acord amb les condicions del present de la pòlissa en vigor.

-

Obtinguda de l’assegurador qualsevol indemnització per aquestes garanties, l’assegurat està obligat a mantenir
la reclamació davant el Consorci de Compensació d’Assegurances, fins que l’anomenat organisme es
pronunciï en la forma que preveu el reglament, sobre el pagament del sinistre.

-

Tota indemnització que l’Assegurat rebi del Consorci de Compensació d’Assegurances, la enviarà a
l’Assegurador, fins l’’import total indemnitzat per aquest.

-

L’Assegurat serà responsable dels perjudicis derivats de demores u omissions incorregudes per ell, davant el
Consorci de Compensació d’Assegurances.

3. RISCOS EXCLOSOS
No queden coberts, els danys o pèrdues deguts directa o indirectament a:
-

Guerra, invasió, acte d’enemic estranger, hostilitats, operacions de guerra (sigui o no declarada), Guerra civil,
motí, commoció civil que adquireixi les proporcions o degeneri en aixecament popular, militar o insurrecció,
rebel·lió, revolució, poder o usurpació militar, o qualsevol acte de qualsevol persona actuant en nom de o en
connexió amb qualsevol organització amb activitats que estiguin dirigides a provocar l’enderrocament per la
força d’un govern.

-

Confiscació, nacionalització, manament o requisa, destrucció o dany per ordre de qualsevol autoritat legalment
constituïda.

-

Terrorisme
En cap cas resten coberts per l’Assegurador els danys produïts per causa o a conseqüència directa o indirecta,
de terrorisme, independentment de que existeixin d’altres causes o esdeveniments que hagin contribuït al
sinistre, concurrentment o a qualsevol altra seqüència.
SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros
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En el concepte de terrorisme s’entendrà qualsevol acte, preparació o amenaça d’una acció, destinats a
influenciar el sistema polític establert de qualsevol nació o divisió política de la mateixa, en persecució de
propòsits polítics, religiosos o similars, o per causar temor o inseguretat al mitjà social on es produeix, comés
per qualsevol persona o grup de persones, ja sigui actuant a soles, per instrucció de o en connexió amb
qualsevol organització o govern de “iure” o de “facto” i que:


impliqui violència contra una o més persones, o



impliqui danys als bens, o



posi en perill vides diferents d’aquells que cometen l’acció, o



s’esdevingui un risc per a la salut, la seguretat de la població o una part de la mateixa,



estigui destinada a interferir o interrompre un sistema electrònic.

S’exclouen també les pèrdues, danys o despeses directa o indirectament causats per qualsevol acció per
controlar, prevenir, suprimir, prendre represàlies o respondre a qualsevol acte de terrorisme, així com qualsevol
pèrdua de benefici o paralització del negoci causada per qualsevol acte de terrorisme.
- Material d’armes nuclears.
-

-

-

Els efectes mecànics, tèrmics i/o radioactius deguts a reaccions o transmutacions nuclears, qualsevol que
sigui la causa, pròxima o remota, que les produeixi. També s’exclouen les pèrdues de valor o d’aprofitament de
les existències a conseqüència dels mateixos fets i les despeses de descontaminació, recerca o recuperació del
isòtops radioactius, de qualsevol naturalesa i aplicació, a conseqüència d’un sinistre emparat pel contracte.
Sinistres classificats pel poder públic de catàstrofe o calamitat nacional.
Ús o desgast, corrosió, rovell, floriment, podriment seca o humida, deterioració gradual, deformació
desenvolupada lentament o distorsió.
Insectes, larves, rosegadors.
Vici propi, fallada, falta, defecte u omissió en el disseny.

-

Pol·lució o contaminació.

-

Exposició a les condicions climàtiques, estant els béns assegurats a la intempèrie.
Fenòmens meteorològics:
Quan els béns es trobin dipositats a la intempèrie o en construccions obertes, restaran exclosos, llevat en el cas
d’instal·lacions o maquinària o béns que per les seves característiques hagin de trobar-se a l'exterior i estiguin
dissenyades especialment per a treballar o suportar tal situació.
Danys que afectin a construccions o parts de les mateixes realitzades amb vidres, plàstics i/o materials flexibles
i lleugers, així com als béns que es trobin dintre de les mateixes.

-

Enfonsament, esfondrament, erosió, assentament o esquerdament resultant de moviments de terra, contracció
o expansió d’ Edifici o ciments.

-

Dol, culpa greu del prenedor de l’assegurança o dels assegurats.

-

Sinistres produïts per causes de naturalesa extraordinària, la cobertura de qui correspon exclusivament al
Consorci de Compensació d’Assegurances.

-

Cyber Risk (I.T) Delictes Informàtics:
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C/ Juan Gris, 20-26, 08014 - Barcelona (España) - NIF A-28011864
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 20481, folio 130, hoja B 6492

8 / 22

Pòlissa Tot Risc Danys Materials

En cap cas resten coberts per l’Assegurador els danys produïts per causa, o a conseqüència directa o indirecta
de:
 Qualsevol corrupció, destrucció, distorsió, esborrany de dades o qualsevol altre alteració o pèrdua o dany a
les dades informàtiques, sistemes o qualsevol altre tipus de programació o instrucció establerta.
 Qualsevol funcionament o mal funcionament d’Internet o sistema semblant, o de qualsevol Intranet o xarxa
privada o sistema similar.
 Pèrdua d’ús o funcionalitat ja sigui total o parcial de les dades informàtiques, codificació, programació,
sistemes, qualsevol equip o sistema d’ordinadors o d’altres elements dependents de qualsevol microxip o
lògica aplicada, i qualsevol incapacitat o errada per part de l’Assegurat per tal de desenvolupar la seva
producció o per a la direcció dels negocis.
Els danys o pèrdues conseqüencials esmentats als punts anteriors estan exclosos, no importa la causa que
hagi contribuït a ells en aquest moment o a qualsevol altre seqüència.
No obstant, si com a conseqüència de qualsevol de les causes o circumstàncies enunciades en aquest apartat,
resulti un sinistre d’incendi o explosió, aquest contracte, subjecte a tots els seus termes, condicions i exclusions,
cobrirà el dany físic que esdevingui a la propietat assegurada pel mateix .
-

Línies de Transmissió i distribució d’energia elèctrica i les seves estructures de suport, excepte les situades
sobre o menys de 1.500 metres dels establiments assegurats.

- Riscs “offsshore”:
Tots els riscos , treballs i instal·lacions al mar o en el fons del mar als que tan sols s’hi pot accedir mitjançant
vaixells i d’altres tipus d’embarcacions, barcasses o helicòpters , i que no constitueixen els treballs “ humits “
normals, tals com ports, esculleres, ponts, embarcadors, claveguerams, presa d’aigües de refrigeració o serveis
d’evacuació d’aigües”.

4.- BÉNS A ASSEGURAR
1. Béns Assegurats
La cobertura s’estén sobre tots els béns propietat de l’assegurat, inclosos els béns propietat temporal i noves
adquisicions així com els que, no essent propietat, manté un interès i són utilitzats o necessaris pel
desenvolupament de les activitats i serveis de la Corporació Municipal.
La cobertura s’estableix de forma automàtica sense necessitat d’una relació detallada dels béns.
A títol enunciatiu, es poden destacar el següents:


Edificis administratius,



Edificis de Bombers,



Edificis de Guàrdia Urbana,



Edificis culturals,



Instal·lacions esportives,



Mercats Municipals,



Monuments,
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Cobertura Contingència (Patrimoni Cedit)
Quedaran exclosos del present contracte aquells Béns Cedits a tercers per a la seva explotació. En aquests casos,
les cobertures adquiriran caràcter subsidiari, actuant exclusivament amb excés o defecte de la cobertura que
deuria contractar l’explotador/gestor dels béns.
No serà d’aplicació la cobertura de contingència a béns cedits a tercers per a la seva gestió / explotació però que
CORSORCI DE L’AUDITORI I L’ORQUESTRA hagi decidit mantenir en el seu inventari Municipal i per tant dintre
dels capitals assegurats pel contracte.

En aquests casos, la cobertura actuarà com si es tractés de Patrimoni no cedit i els tercers gestors / explotadors
adquiriran condició d’assegurats addicionals (exemple Consorci d’Educació de Barcelona, Consorci de Museu de
Ciències Naturals, Agència de la Salut Pública, .B.E, I.M.E.....).
2. Béns Exclosos
Resten exclosos els següents bens:
1. Els valors mobiliaris públics o privats, els efectes mercantils, els bitllets de banc i qualsevol document
representatiu de valor.
2. Les obres d’art, els dibuixos, els manuscrits, els quadres de valor artístic (sempre que aquests béns formin part
d’exposicions), les col·leccions filatèliques o numismàtiques, les pedres i els metalls preciosos, les pells, les
joies i la plata treballada.
3. Les carreteres, els túnels, els ponts, els dics, les preses, els canals, els pous, les canonades i les conduccions
subterrànies.
4. Els recobriments refractaris i catalitzadors.
5. Els Materials Nuclears.
6. Els terrenys, les aigües, els costos de condicionament o les modificacions del terreny , els paisatges, les
gespes, les plantes, els arbustos, els arbres, les fustes o les collites en peu, llevat de quan es tracti
d’existències; en aquest cas resten assegurats contra els riscos coberts pel contracte..
7. Els ocells, els peixos i, en general qualsevol animal viu, llevat de la cobertura d’incendi, explosió o caiguda de
llamp.
La resta de béns no definits en aquests termes, seran objecte d’incorporació automàtica sota les condicions del
present contracte.

5.- GARANTIES ADDICIONALS APLICABLES
Garanties Addicionals contemplades sota la Cobertura TOT RISC DANYS MATERIALS fins a un límit individual de
2.640.000 € per a cada una:
 Robatori i Espoliació: Tant del continent com del contingut, incloent els desperfectes per robatori o el seu intent.
 Metàl·lic Caixa Forta: 36.000,00 euros
 Transportador Fons: 36.000,00 euros
 Metàl·lic en moble: 7.200,00 euros
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 Trencament de Vidres: que formin part tant del continent com del contingut, incloent entre d’altres; els vidres de
les portes, finestres, rètols lluminosos, aparadors i instal·lacions. També resten coberts els danys que es
produeixin per estranys sense caràcter polític-social, encara que utilitzin explosius, així com, les despeses de
transport i instal·lació.
 Danys elèctrics: Es garantiran els danys i desperfectes produïts als aparells elèctrics, equips electrònics i
informàtics i els seus accessoris, maquinària en general, així com els transformadors i línies elèctriques de
producció i distribució, per corrents anormals, curt circuit, pròpia combustió o causes inherents al seu
funcionament, sempre que els danys siguin produïts per la electricitat o la caiguda d’un llamp, encara que no es
produeixi incendi.
 Transports dels bens assegurats, incloent obres d’art, àmbit Espanya, fins a 2.640.000 € a primer risc per
sinistre. S’exclou el transport d’obres d’art a museus i exposicions.
 Furt amb un límit per sinistre de 3.600 € i 36.000 € per anualitat.
 Emplenat d’equips d’extinció : Per aquesta garantia l’assegurador indemnitzarà fins a un límit de 48.000 €, les
despeses d’emplenat dels equips contra incendis. A efectes d’aquesta cobertura s’entendrà com despeses
garantides, l’emplenat dels equips conta incendis quan hagin estat utilitzats per la realització de proves,
instrucció del personal o com a conseqüència de les revisions periòdiques dels equips.
 Despeses de vigilància: Per a aquesta garantia l’assegurador indemnitzarà les despeses de vigilància
necessàries si com a conseqüència d’un sinistre els locals fossin fàcilment accessibles des de l’exterior.
 Danys a arbres, plantes i gespa: En derogació parcial de l’exclusió de l’apartar bens exclosos punt 6, queda
cobert en els següents termes i fins a 144.000 € per sinistre, el danys a la vegetació esmentada que es trobin
dintre dels recintes de les situacions de risc assegurades, exclusivament per danys causats per incendi
,explosió i caiguda de llamp, així com les despeses d’ a condicionament del terreny que els sustenta a
conseqüència d’un incendi.
 Vehicles en repòs: Sempre que no existeixi pòlissa del ram d’automòbils amb cobertura de danys, queden
assegurats els danys materials que poguessin sofrir els vehicles en repòs ubicats dins de les situacions de risc
assegurades fins a 120.000,00 € per sinistre i amb un sublímit de 36.000,00 € per vehicle.
Queda exclòs el robatori del vehicle, així com dels bens ubicats dintre dels mateixos i els danys causats per
fenòmens meteorològics.
La indemnització en cas de sinistre total, serà efectuada en base al valor venal del vehicle, o bé la seva
reparació, si el sinistre és parcial.
Es considerarà sinistre total quan la reparació sigui superior al 80% del valor venal del vehicle.
Aquesta cobertura garanteix els vehicles en repòs propietat de l’assegurat i de tercers.
 Vessament de líquids: L’assegurador indemnitzarà fins a 72.000,00 € per sinistre els danys materials als béns
assegurats produïts pel vessament de líquids en els dipòsits fixes assegurats i les pèrdues dels líquids vessats.
Per tal que aquesta garantia entri en vigor, el vessament ha de produir-se de manera sobtada imprevista amb
motiu de :
-

Una avaria o trencament, sempre que no sigui degut a vici de construcció o defecte de manteniment de la
instal·lació o depòsit en el què es produeixi.
Un acte malintencionat i/o negligent de persona diferent de l’assegurat que essent un empleat no formi
part de la gerència o del quadre directiu de l’empresa.
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Exclusions: La garantia no s’estén a danys o pèrdues com:
-

A causa directa de treballs de reparació o transformació dels dipòsits i durant la realització d’aquests
treballs en el dipòsit o instal·lació afectada.

-

Per vessament en canonades, vàlvules, bombes i demes elements de l’equip de impulsió i conducció,
durant les operacions d’emplenament o buidat de dipòsits.

 Deteriorament de mercaderies en aparells frigorífics: L’assegurador cobreix els danys i pèrdues causats als
aliments i productes que segons l’activitat de l’assegurat necessiten ser congelats i/o refrigerats a conseqüència
de :
1) Avaria mecànica sobtada accidental e imprevista de la maquinària de refrigeració i/o de l’aparell productor
de fred.
2) Contaminació accidental que per fums o escapament de gas refrigerant poguessin sofrir les mercaderies
emmagatzemades.
3) Falta de subministrament d’energia, procedent de xarxa pública. S’ exclouen de la present garantia les
desconnexions planejades per avançat.
L’assegurat queda obligat a mantenir en bon estat d’us i el manteniment de totes les càmeres, mostradors,
armaris o arquetes, refrigeradors o congeladors que contenen les mercaderies garantides.
Exclusions:
A) Danys a les mercaderies, conseqüencials a un dany no descrit anteriorment
B) Danys a les mercaderies emmagatzemades a causa de minva, vicis o defectes inherents, descomposició
natural o putrefacció.
C) Danys per emmagatzemament o estiba inadequada, danys en el material d’embalatge, danys per
circulació insuficient d’aire o fluctuacions de temperatura
D) Danys per un deteriorament que puguin sofrir les mercaderies dintre del període de carència.

6.- DESPESES ADDICIONALS
Despeses addicionals contemplades sota la Cobertura TOT RISC DANYS MATERIALS
2.400.000 € per a cada una:

fins a un límit de



Despeses d’Extinció:
Despeses pel Servei de Bombers que intervingui en un sinistre, així com, l’import que resulti de l’ompliment
dels equips contra incendis empleats amb ocasió del sinistre



Despeses de Salvament:
Despeses raonables i necessàries dels assegurats amb la fi d’evitar i minimitzar un sinistre.



Enderrocament:
Despeses necessàries adoptades com a conseqüència de un sinistre.



Desenrunament:
Despeses derivades de les operacions de desenrunament, recollida i trasllat de runes, (incloent-hi taxes i
cànons) sempre que les esmentades despeses siguin necessàries i el sinistre resti inclòs en les garanties
de l’assegurança.
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Despeses d'extracció de fangs, llots i fums.



Despeses ocasionades per la localització d'avaries causants de danys per aigua, i reparació de les avaries
corresponents.



Maquinària i/o primeres matèries de procedència estrangera.



Cimentacions:
Si per raons tècniques una cimentació no fos utilitzada per a la reconstrucció de l'edifici pertinent o de la
maquinària corresponent, s'indemnitzarà el seu valor depreciat



Costs de Reposició d'Arxius:
Despeses de reposició d’arxius, plànols, fitxers, títols, valors i similars, els quals hauran de ésser
degudament justificades mitjançant l’emissió dels corresponents comprovants o factures, essent necessari
que la reposició es realitzi com a màxim en el període dels dos anys següents a la data del sinistre.



Honoraris de Professionals, Perits, Enginyers, Auditors, en benefici dels Assegurats:
Despeses esdevingudes com a conseqüència de l’actuació necessària dels professionals esmentats, per
restablir la destrucció o els danys soferts per la propietat assegurada, així com pel pèrit de l’assegurat en
cas de conflicte.



Desallotjament forçós:
En el cas de sinistre cobert pel present contracte, d’instal·lacions ocupades pels assegurats, en el que els
mateixos fossin obligats a desallotjar provisionalment les instal·lacions ocupades, l’assegurador garanteix
les despeses que s’originin per l’esmentat fet durant el període de temps necessari per la reparació dels
danys.



Pèrdues d’Explotació:
En el cas d’un sinistre cobert pel present contracte, que afecti a instal·lacions cedides en règim de lloguer,
en el que sigui necessari el desallotjament de les instal·lacions assegurades, l’Assegurador garanteix
aquells perjudicis realment soferts pel Prenedor de l’Assegurança o l’Assegurat que sigui propietari i tingui
cedides en lloguer les esmentades instal·lacions.
Per aquells locals no utilitzats pels assegurats, i destinats en explotació a tercers, igualment l’assegurador
garantirà fins el límit pactat, les pèrdues econòmiques sofertes pels assegurats, derivades de la falta
d’explotació dels esmentats locals.



Obtenció de Permisos i/o Llicències:
Despeses en que pugui incórrer l’assegurat com a conseqüència de l’obtenció de permisos i/o llicències
obligatòries per a la reconstrucció de la propietat danyada.



Increment del Cost de Reconstrucció i Reparació:
Es garanteix l’increment en el Cost de Reconstrucció i /o Reparació dels bens danyats en un sinistre,
ocasionats per la posada en marxa d’una Llei, Ordenança o normativa Legal que faci necessària tal
reparació o reconstrucció o un cost més elevat.

7. - ÀMBIT DE COBERTURA
Per als béns mobles i immobles, tot Espanya.

8.- LÍMITS D'INDEMNITZACIÓ
Amb independència del valor total dels béns assegurats i derogant per tant l'aplicació de la regla proporcional,
s'estableix un límit d'indemnització per sinistre de 70.000.000 euros (SETANTA MILIONS D’ EUROS).

SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros
C/ Juan Gris, 20-26, 08014 - Barcelona (España) - NIF A-28011864
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 20481, folio 130, hoja B 6492

13 / 22

Pòlissa Tot Risc Danys Materials

9.- CAPITALS ASSEGURATS
Pel conjunt d’edificis, monuments, locals i tot tipus d’instal·lacions urbanes, així com contingut, mobiliari,
instal·lacions i tot tipus d’aixovar, Detallat en les Condicions Especials.
10 .- CLAUSULES PARTICULARS
 Es fa constar que queden inclosos en la cobertura, els continguts propietat del CORSORCI DE L’AUDITORI I
L’ORQUESTRA en locals llogats.
 S’inclou en la cobertura del contracte, els béns de propietat transitòria procedents d’expropiacions o d’altres,
amb un límit de 5.000.000 € per sinistre.
 Queden incloses en les garanties del contracte, fins el límit de 5.000.000 € per sinistre, els béns adquirits
durant la vigència deL contracte. L’assegurat efectuarà declaració dels béns adquirits al finalitzar l’anualitat.
 Els danys causats a les existències de recanvis i accessoris en taller de manteniment (Guardia Urbana,
Bombers, etc) fins al 100%.
Es garantiran els següents Béns, fins a 12.000.000 € a primer risc:
 Béns Propietat de Tercers:
Es garanteix els béns propietat de tercers, sempre que els esmentats béns es trobin dins dels locals o del recinte
de l’immoble assegurat i que no estiguin coberts per altres pòlisses d’assegurança.
 Béns Desplaçats:
Es garanteix així mateix, el contingut dels béns temporalment desplaçats que essent propietat dels assegurats,
siguin traslladats per la seva reparació, exposició o per evitar la seva destrucció.
 Béns en Situacions de Tercers:
Es garanteix, els béns que essent propietat dels assegurats i garantits pel contracte, es trobin en situacions
indeterminades propietat de tercers.
 Béns Extraviats:
L’assegurador es farà càrrec fins el límit establert en la pòlissa, del valor dels béns assegurats que s’haguessin
extraviat amb motiu d’un sinistre cobert pel contracte.

11.- VALORACIÓ DE DANYS
Els béns assegurats s'indemnitzaran d'acord amb el seu valor de reposició a nou, quedant Incloses les despeses
corresponents als danys estètics i de reconstrucció artística.
S'entendrà per Valor de Reposició, la quantitat que exigiria l'adquisició d'un bé nou de la mateixa classe i capacitat,
incloent les despeses de transport i de muntatge, així com qualsevol altre concepte que incideixi sobre el mateix.
Els edificis singulars (historicoartístics) s'indemnitzaran d'acord amb el seu "valor de reproducció a nou", entenentse com a tal el cost de reparar o substituir el bé afectat amb iguals materials, característiques i disseny que el
sinistrat, quedant per tant incloses les despeses corresponents als danys estètics i de reconstrucció artística.
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12.- FRANQUÍCIES
S’ Estableixen en les condicions Especials.
13.- GESTIÓ DE LA PÒLISSA
Les persones licitadores indicaran un únic interlocutor per a la correcta gestió de la pòlissa.
Les noves altes de béns objecte d’aquestes cobertura s’ajustaran a les cobertures indicades en aquest contracte i
la corresponent regularització es farà conjuntament amb les baixes produïdes durant la vigència del contracte, al
venciment de la pòlissa.
Per establir el cost dels suplements d’altes i baixes, l’entitat adjudicatària haurà d’aplicar les mateixes taxes de risc
que ha utilitzat per a la formalització de la proposta econòmica d’aquesta contractació.
La tramitació i gestió interna dels sinistres que afectin al present contracte es realitzarà de conformitat amb les
següents condicions:
-

La Companyia Asseguradora informarà de la referència assignada al sinistre en un termini de 48 hores des de
la seva notificació. En casos urgents l’apertura del sinistre serà immediata així com la intervenció pericial.

-

En els casos que sigui precís, o requerit per l’ Assegurat, encàrrec pericial per determinar la causa del sinistre i
la valoració dels danys, l’informe pericial junt amb la proposta de la Companyia serà enviat al broker en el
termini d’un mes, des de que es disposa de tota la documentació/informació.

-

Una vegada enviada tota la documentació precisa per liquidar el sinistre, la Companyia pagarà el sinistre en un
termini de 72 hores informant al broker i enviant els comprovants de pagament.

-

En casos de disconformitat on es sol.liciti revisió, ampliació i/o aclariment pericial, el nou informe serà remés al
broker en el termini de 15 dies des de la seva petició.

-

En sinistres no coberts per la Companyia, quan aquesta disposi de tota la documentació/informació, haurà
d’emetre un informe argumentant els motius de la no cobertura. La resposta haurà de ser remesa al broker en
un termini d’una setmana.

-

S’enviarà resum trimestral de l’estat de la tramitació del sinistres oberts i tancats durant el període indicant la
carrega sinistral: imports d’indemnització, despeses, reserves.

14- BENS D’EMPLEATS
Els bens mobles propietat dels empleats de l’Assegurat que es trobin dipositats dins els locals designats a les
Condicions Particulars d’aquesta pòlissa, i estiguin en poder o sota custodia de l’Assegurat, ja sigui en dipòsit o en
comissió, quedaran coberts fins al sublimit a PRIMER RISC indicat, i tindran la consideració de beneficiaris de la
pòlissa respecte als esmentats bens els titulars del respectiu interès.
L’import indemnitzable per aquest concepte, a «primer risc», quedarà limitat a 15.000 € per sinistre.
Queden exclosos d’aquesta garantia, les joies, diners en efectiu, així com els vehicles del personal de la
empresa en repòs, que quedant garantits, si s’escau, per la cobertura específica.
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15- PARTICIPACIÓ EN BENEFICIS DANYS MATERIALS
Per la present clàusula, l’Assegurador farà partícip a l’Assegurat dels beneficis que puguin derivar-se de la baixa
sinistralitat incorreguda durant la anualitat, en relació amb el contracte de Danys Materials exclusivament.
En aquest sentit, l’Assegurador es compromet a abonar a l’Assegurat un extorn per PARTICIPACIÓ EN
BENEFICIS, a la finalització del període d’assegurança, d’acord amb la següent fórmula:

PB = 10% x [( 65% x Pn ) - P - R]
A on:





PB = Prima a extornar derivada de la Participació en Beneficis
Pn = Primes netes pagades durant el període d’assegurança, incloent suplements i
regularitzacions, però excloent impostos i recàrrecs legals, relatius al contracte de Danys Materials
exclusivament.
P = Pagaments d’indemnitzacions derivades de sinistres ocorreguts durant el període
d’assegurança, respecte al contracte de Danys Materials exclusivament.
R = Reserves considerades per la Companyia Asseguradora, per sinistres ocorreguts però encara
oberts, més o menys les variacions de reserves de sinistres ja existents.

La Participació en Beneficis, si s’escau, es farà efectiva durant els primers 30 dies de la anualitat següent.
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CONDICIONS ESPECIALS
CAPITALS ASSEGURATS
Continent: 51.746.848,00 Eur.
Contingut: 4.280.000 Eur.
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ASPECTES GENERALS DEL CONTRACTE
Aquest contracte es regeix pel que disposa a la Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de Contracte d'Assegurança, així com pel Reial Decret Legislatiu 6
/ 2004, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades, i per les altres normes
espanyoles reguladores de les assegurances privades. Així mateix, es regeix pel que s'estableix a les Condicions d'aquest mateix contracte.
DOCUMENTACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
Aquesta pòlissa ha estat concertada per l'assegurador sobre la base de les declaracions contingudes en la sol•licitud d'assegurança, respostes
al qüestionari i altres informes aportats pel prenedor, la qual conforma la base d'aquest contracte d'assegurança i es considera que constitueix
part d'aquesta pòlissa, formant al costat de les condicions particulars, especials, generals i qualsevol suplement, un únic contracte.
El prenedor, d'acord amb el qüestionari, està obligat a declarar a l'assegurador totes les circumstàncies per ell conegudes que puguin influir en
la valoració del risc. L'assegurador emet la pòlissa d'acord amb les declaracions realitzades pel prenedor a aquest qüestionari.
Quan l'assegurador detecti que el prenedor o els assegurats ha / han ocultat o tergiversat les característiques del risc per reserves o
inexactituds de qualsevol naturalesa, pot rescindir el contracte en el termini d'un mes, no estant obligat a tornar les primes del període que
hagués transcorregut fins a aquest moment.
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 del lliurament de la pòlissa, perquè solucioni la divergència existent. Transcorregut aquest
termini sense efectuar reclamació, regirà el que disposa la pòlissa.
PERFECCIÓ, PRESA D'EFECTES I DURADA DEL CONTRACTE
El contracte es perfecciona (adquireix validesa jurídica), mitjançant el consentiment de les parts.
Els efectes de l'assegurança s'inicien respecte a les cobertures inicialment contractades, si la prima es paga en presentar-se a cobrament per
l'assegurador en la data d'efecte o d'entrada en vigor de la pòlissa. No obstant això, cada cobertura contractada o modificada amb posterioritat,
amb independència de la data d'efecte o d'entrada en vigor que figuri en les condicions particulars, no prendrà efecte mentre no hagi estat
satisfeta la primera prima corresponent a cada cobertura.
La durada del contracte serà la establerta en aquestes condicions particulars. El dia i l'hora d'inici i de finalització o venciment del contracte
s'estableix en les condicions particulars. Al seu venciment, el contracte es podrà renovar anualment, sempre que el prenedor estigui al corrent
en el pagament de les primes, llevat que qualsevol de les parts denunciï el contracte per escrit amb dos mesos d'antelació al seu immediat
venciment.
En el moment d'aquesta renovació l'assegurador podrà aplicar les mateixes condicions contractuals i bases tècniques que apliqui, en aquest
moment, a les assegurances de nova contractació.
Els efectes de la pòlissa acabaran, si s'escau, per la desaparició total de l'objecte assegurat, per la resolució del contracte o, com a màxim, a les
zero hores de la data de venciment.
Així mateix, tant el prenedor de l'assegurança com l'assegurador podran rescindir per mutu acord el contracte després d'un sinistre,
independentment que procedeixi o no la prestació per part de l'assegurador.
La possibilitat de rescindir el contracte queda sotmesa a les regles següents:
a) La part que prengui la decisió de resoldre el contracte haurà de notificar a l'altra, per carta certificada o un altre mitjà fefaent, enviada dins el
termini de trenta dies des de la data de comunicació del sinistre o d'haver-se efectuat la prestació o haver-se notificat la seva denegació.
b) La data en què la resolució hagi de prendre efecte no podrà ser anterior a la corresponent als trenta dies naturals següents des de la data de
la notificació esmentada en l'apartat anterior.
c) El prenedor de l'assegurança o l'assegurador podran impedir la rescissió del contracte. Per això, la part que s'oposi a la rescissió haurà de
procedir a comunicar la seva oposició, per carta certificada o un altre mitjà fefaent, a la part que pretengui la rescissió abans que aquesta
prengui efecte.
d) Quan, de conformitat amb l'apartat anterior, no existeixi oposició a la rescissió, l'assegurador haurà de reintegrar, si s'escau, al prenedor de la
pòlissa aquella part (prorrata) de prima que correspongui al temps que transcorri entre la data d'efecte de la rescissió del contracte i la de
finalització del període d'assegurança cobert per la prima satisfeta pel prenedor per l’esmentat període.
MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D'ASSEGURANÇA
Si durant la vigència de l'assegurança canvien les circumstàncies del risc, l'assegurat té l'obligació de comunicar-ho a l'assegurador.
En cas que es tracti d'un agreujament, l'assegurador disposa de dos mesos per proposar al prenedor la modificació del contracte.
Quan es produeix una disminució del risc, el prenedor té dret a una reducció de la prima, que s'ha de fer efectiva a partir del següent venciment
anual.
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CONCURRÈNCIA D'ASSEGURANCES
Si existeixen diversos contractes d'assegurança estipulats pel prenedor sobre el mateix risc i durant el mateix període de temps, l'assegurador
contribuirà a l'abonament de la indemnització en proporció al propi capital assegurat pel que fa a la totalitat dels capitals existents en aquells,
sense que pugui superar entre tots ells la quantia del dany.
PAGAMENT DE LA PRIMA
Deure de pagament de la prima
El prenedor està obligat al pagament de la prima en les condicions estipulades en la pòlissa. Si s'han pactat primes periòdiques, la primera
d'elles serà exigible un cop perfeccionat el contracte.
Domiciliació bancària del pagament de la prima
La domiciliació bancària de les primes s'ajustarà a les següents condicions:
1) L'obligat al pagament de la prima entregarà a l'assegurador un escrit dirigit a l'establiment bancari o la caixa d'estalvis en què figuri la
corresponent ordre de domiciliació. Si no, el prenedor autoritza l'assegurador a poder lliurar a l'establiment bancari o caixa d'estalvis, si aquest
ho requerís, còpia de les condicions particulars a efectes de l'acreditació del consentiment de la domiciliació de pagaments prevista en les
mateixes.
2) La primera i posteriors primes s'entendran satisfetes al seu venciment llevat que, en presentar a cobrament per l'assegurador a la seva
respectiva data de venciment, la corresponent prima resultés impagada per qualsevol causa no imputable a l'assegurador.
Impagament de la prima
A efectes del pagament de la corresponent prima, el prenedor haurà de disposar de saldo en el dipòsit associat des de la respectiva data
prevista de pagament i durant el termini d'un mes.
L'impagament de qualsevol de les primes convingudes per qualsevol causa no imputable a l'assegurador, sense que per part del prenedor
s'hagi subsanat la situació en el termini màxim d'un mes des de la data de venciment de la primera prima impagada comportarà la resolució del
contracte.
Si en el moment de meritar la prestació, existissin primes vençudes pendents de pagament, bestretes o interessos impagats o prestacions
percebudes indegudament, es podrà reduir l'import de la prestació la quantitat necessària per a la cobertura de les mateixes.
TRAMITACIÓ DE SINISTRES
NORMES EN CAS DE SINISTRE I DOCUMENTACIÓ A APORTAR
El prenedor i, si s'escau, l'assegurat haurà de:
• Fer servir tots els mitjans a l'abast per reduir les conseqüències del sinistre.
• En cas de sinistre, comunicar a l'assegurador la seva ocurrència dins el termini màxim de 7 dies d'haver-lo conegut i donar-li tota classe
d'informacions sobre les circumstàncies i conseqüències. L'assegurador podrà reclamar els danys i perjudicis causats per falta d'aquesta
declaració, llevat que es demostri que va tenir coneixement del sinistre per un altre mitjà.
• Aportar a l'assegurador la major quantitat possible d'informació sobre el sinistre i sobre els béns danyats.
• Conservar les restes, vestigis i indicis del sinistre.
• En cas que els danys hagin estat produïts per un tercer, haurà de facilitar les seves dades i els de la seva companyia d'assegurances, si la té.
• En cas de rebre alguna reclamació de tercers, s'ha de comunicar com més aviat millor a l'assegurador i:
- No acceptar o reconèixer culpa, ni adquirir cap compromís
- Informar els tercers perjudicats que SegurCaixa Adeslas, S.A. és l'assegurador.
• El prenedor de l'assegurança i l'assegurat estan obligats a adoptar totes les mesures que afavoreixin la seva defensa enfront de les
reclamacions de responsabilitat, i mostrar-se tan diligents en el seu compliment com si no existís segur. Comunicar a l'assegurador,
immediatament de la seva recepció i com a màxim en el termini de quaranta-vuit hores, qualsevol notificació que arribi al seu coneixement i que
pugui estar relacionada amb el sinistre.
• Ni el prenedor de l'assegurança ni l'assegurat, ni cap persona en nom d'ells, podran negociar, admetre o rebutjar cap reclamació sense
l'autorització de l'assegurador.
Les notificacions que preveu aquest apartat s'hauran de fer per escrit a l'assegurador a l'adreça indicada en les condicions particulars i seran
efectives des de la data de recepció d'aquesta per l'assegurador a l'adreça abans esmentada.
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En tots els sinistres, cal aportar qualssevol altre document o mitjà de prova que necessiti l'assegurador per determinar l'existència o abast del
sinistre, o per qualsevol altra causa.
L'assegurador es reserva el dret de verificació de tota la documentació i de requerir que aquesta hagi de presentar degudament legalitzada.
SUBROGACIÓ
L'assegurador, una vegada pagada la indemnització, podrà exercitar tots els drets i accions que com a conseqüència del sinistre puguin
correspondre al prenedor o assegurat davant els responsables d'aquest fins al Límit de la indemnització.
El prenedor o assegurat ha de prestar a l'assegurador tota l'assistència necessària per facilitar l'exercici dels drets de subrogació. El prenedor i /
o assegurat serà responsable dels perjudicis que, amb els seus actes i omissions, puguin causar a l'assegurador en el seu dret a subrogar-se.
REPETICIÓ
L'assegurador pot repetir contra l'assegurat per l'import de la indemnització que hagi satisfet com a conseqüència de l'exercici pel perjudicat o
els seus drethavents de l'acció directa, quan el dany o perjudici causat al tercer sigui a causa de conducta dolosa de l'assegurat.
Així mateix, l'assegurador pot igualment reclamar els danys i perjudicis que li hagi causat el prenedor, l'assegurat o el causant dels fets en els
casos i situacions que preveu la pòlissa, i / o exigir el reintegrament de les indemnitzacions que hagi hagut de satisfer a tercers perjudicats per
ministres no emparats per l'assegurança.
INSTÀNCIES DE RECLAMACIÓ
Sense perjudici de la possibilitat d'acudir a la via judicial, el prenedor de l'assegurança, l'assegurat, el beneficiari, els tercers perjudicats o els
drethavents de qualsevol d'ells podran presentar queixes i/o reclamacions contra aquelles pràctiques de l'assegurador que considerin abusives
o que lesionin els drets o interessos legalment reconeguts derivats del contracte d'assegurança, davant les instàncies següents:
- El Servei d'Atenció al Client, d'acord amb el procediment establert en el Reglament d'aquest.
- El Defensor del Client, conforme al procediment establert en el Reglament d'aquest.
- El Comissionat per a la Defensa de l'Assegurat i del Partícip en Plans de Pensions (funcions assumides pel Servei de Reclamacions de la
Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions). Per a l'admissió i tramitació de reclamacions davant del mateix, s'ha d'acreditar la
formulació de reclamació prèvia davant el Servei d'Atenció al Client o el Defensor del Client i que aquesta ha estat desestimada, no admesa o
que ha transcorregut en el termini de dos mesos des de la seva presentació sense que s'hagi resolt.
DEFENSOR DEL CLIENT
L'assegurador, d'acord amb el que preveu l'article 29 de la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer, i el
Reial Decret 303/2004, de 20 de febrer, o les normes que els substitueixin o modifiquin, designa com a Defensor del Client a la persona que
ostenti la condició de Defensor del Client de la Federació Catalana de Caixes d'Estalvis. Els prenedors de l'assegurança, assegurats,
beneficiaris, tercers perjudicats i drethavents podran sotmetre voluntàriament a aquesta persona les seves queixes i/o reclamacions contra
aquelles pràctiques de l'assegurador que considerin abusives o que lesionin els seus drets o interessos legalment reconeguts derivats de la
pòlissa que no superin la quantia individual, sumats tots els conceptes, establerts en el Reglament del Defensor del Client de les Caixes
d'Estalvis Catalanes i sempre que les qüestions sobre les quals es plantegi la reclamació no es trobin en via judicial o arbitral. En el cas que una
vegada plantejada la reclamació el reclamant la iniciï via judicial o arbitral, la reclamació s'arxivarà sense més tràmit.
La resolució del Defensor del Client serà d'acatament obligatori per a l'assegurador i voluntari per al prenedor, assegurat, beneficiari o tercer
reclamant. En el que no preveu aquesta clàusula, l'actuació del Defensor del Client s'ajustarà al Reglament del Defensor del Client de la
Federació Catalana de Caixes d'Estalvis, el text serà lliurat, a petició de l'interessat, al domicili social de l'assegurador, o bé en qualsevol de les
oficines de l'agent.
COMUNICACIONS
El prenedor de l'assegurança, l'assegurat o el beneficiari han de remetre les seves eventuals comunicacions al domicili social de l'assegurador,
a qualsevol de les oficines d'aquest, o a l'agent mediador en el contracte.
L'assegurador podrà remetre les seves eventuals comunicacions bé mitjançant tramesa al domicili del prenedor de l'assegurança, l'assegurat o
del beneficiari, o bé, a petició d'aquests, mitjançant l'enviament o posada a disposició de les comunicacions en forma electrònica o telemàtica.
Amb caràcter general, el domicili serà el que consti en la pòlissa, llevat que s'hagi notificat a l'assegurador el canvi d'aquest.
TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Condicions necessàries per poder contractar la pòlissa.
Les dades personals del prenedor de l'assegurança, dels assegurats i, si s'escau, dels beneficiaris designats que figuren en aquesta pòlissa,
així com qualsevol dada addicional, inclosos els de salut, que es generin durant la vigència d'aquesta, requereixen ser tractats en els fitxers de
l'entitat asseguradora per tal de contractar i gestionar el contracte d'assegurança, així com per prestar els serveis relacionats amb aquest.
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El prenedor / assegurat autoritza que aquestes dades puguin ser conservades en els fitxers de l'entitat asseguradora amb finalitats
estadístiques i de prevenció de frau, encara en el cas que la pòlissa no arribi a perfeccionar o s'extingeixi per a qualsevol altra causa.
També autoritza que l'entitat asseguradora pugui comunicar a entitats asseguradores o de reassegurança les dades del prenedor de
l'assegurança i dels assegurats, indicats en el primer paràgraf d'aquesta clàusula, amb finalitats de coassegurança, reassegurança, cessió o
administració de cartera i dels riscos assegurats en aquesta pòlissa, així com que aquestes dades puguin ser comunicades entre la companyia
asseguradora i els professionals sanitaris, centres mèdics i hospitals autoritzant per a això a aquesta entitat a sol·licitar i obtenir dels prestadors
sanitaris la informació relativa a les dades de salut de l'assegurat i la prestació sanitària rebuda per aquest.
Quan el prenedor i l'assegurat siguin persones diferents, el prenedor s'obliga a informar a l'assegurat o assegurats de les finalitats del
tractament de dades abans indicada, a realitzar per l'assegurador, i que poden exercitar davant d'aquest els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació o oposició reconeguts en la legislació sobre protecció de dades.
El prenedor de l'assegurança i l'assegurat poden exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació regulats per la Llei Orgànica
15/1999 al domicili de l'assegurador, responsable del tractament, amb domicili a Barcelona (08014), carrer Juan Gris, 20 -26, o, si s'escau, al
domicili de les entitats cessionàries.
Condicions voluntàries a les quals el prenedor/assegurat es pot oposar consignant-ho així en la sol·licitud d'assegurança quan existeixi o, si no
en les condicions particulars de la pòlissa, sense que això impedeixi la contractació de la pòlissa.
El prenedor/assegurat consent expressament que les seves dades personals puguin ser així mateix utilitzades per la companyia asseguradora
amb fins de promoció publicitària i per oferir altres productes i serveis de la pròpia entitat asseguradora o d'una altra entitat del mateix grup
assegurador, fins i tot en el cas que la pòlissa no arribi a perfeccionar-se o s'extingeixi per qualsevol altra causa.
Així mateix, també consent expressament la comunicació de les seves dades SegurCaixa, SA d'Assegurances i Reassegurances, amb domicili
a Barcelona (08014), carrer Juan Gris, 20-26, a la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona ("la Caixa"), amb domicili a Barcelona (08028),
avinguda Diagonal, 621 - 629, així com a empreses, entitats o fundacions participades, directament o indirectament, per l'entitat asseguradora o
per "la Caixa", les activitats formen part del sector assegurador, bancari, de serveis d'inversió, immobiliari, oci, serveis de consultoria i , en
general, de venda de béns d'equip, tot això amb la finalitat d'adreçar informació comercial dels seus productes i serveis.
El consentiment per a remetre comunicacions comercials sobre productes i serveis de l'entitat asseguradora i de les empreses cessionàries
anteriorment indicades comprèn també el seu enviament mitjançant correu electrònic o qualsevol mitjà de comunicació electrònica equivalent.
Un cop finalitzada la nostra relació contractual per qualsevol causa, l'assegurador podrà seguir fent ús de les seves dades amb la finalitat de
remetre-li informació comercial, en els estrictes termes i condicions d'aquesta clàusula, fins que vostè no revoqui el consentiment que ens ha
donat, si tal fos el cas.
Els afectats podran oposar-se, consignant-ho així en la sol·licitud d'assegurança quan existeixi o, si no en les condicions particulars de la
pòlissa, o en un altre document, a les comunicacions de dades a terceres entitats referides anteriorment, així com revocar el seu consentiment
en qualsevol moment mitjançant comunicació a l'entitat asseguradora, en la qual s'indicarà si la revocació és total o parcial i, en aquest últim
cas, la comunicació o el tipus d'informació comercial revocada.
PRESCRIPCIÓ
Les accions per exigir drets derivats del contracte prescriuen als dos anys.
JURISDICCIÓ
Aquest contracte d'assegurança queda sotmès a la jurisdicció espanyola i, dins d'aquesta és jutge competent per al coneixement de les accions
derivades d'aquest contracte, l'adscrit al domicili de l'assegurat.
En el cas que l'assegurat tingui el seu domicili a l'estranger haurà de designar, a aquests efectes, un domicili a Espanya.
La variació de qualsevol de les informacions facilitades pel prenedor de l'assegurança i/o assegurat, que poguessin donar lloc a la variació de
les circumstàncies del risc, sense la prèvia comunicació a la Companyia, podrien comportar la modificació de les condicions d'assegurament
aquí presentades .
Aquest document no serà vàlid si presenta qualsevol classe d'alteració en la seva impressió, produïda per addicions, esmenes, raspadures,
ratllades o similars.
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El prenedor reconeix haver rebut de la Companyia les Condicions Generals del contracte d'assegurança, les Condicions Generals Específiques
d'aquesta assegurança i l'original d'aquestes condicions particulars.

Barcelona, 14 de juny de 2017

PEL PRENEDOR DE LA POLISSA

PER SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
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