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La legislaci¾ aplicable al contracte d'asseguranþa concertat amb FIATC M┌TUA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES
Ús l'espanyola, regint-se de forma especÝfica pel que disposa la Llei 50/1980 de 8 d'octubre, de contracte d'asseguranþa, i per
la Llei 20 / 2015, de 14 de juliol, d'ordenaci¾, supervisi¾ i solvÞncia de les entitats asseguradores i reasseguradores, aixÝ com
per les seves normes reglamentÓries de desenvolupament, i amb carÓcter general es regeix per qualsevol altra disposici¾
que reguli les obligacions i drets de les parts en aquest contracte.
FIATC tÚ assenyalada la seva seu social a Espanya, Estat al qual correspon el control de la seva activitat, a travÚs de
l'autoritat Direcci¾ General d'Assegurances i Fons de Pensions.
Els Estatuts de la nostra M·tua es troben a la seva disposici¾ en qualsevol de les nostres oficines aixÝ com a la pÓgina web
www.fiatc.es. Igualment, l'entitat ha de facilitar al prenedor de l'asseguranþa que ho solÀliciti els mecanismes pertinents
d'accÚs a l'informe sobre la situaci¾ financera i de solvÞncia de FIATC.
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1. MARC JUR═DIC REGULADOR

2. PROTECCIË DE DADES
Informaci¾ bÓsica sobre protecci¾ de dades
Les seves dades personals seran tractades per FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS (FIATC) com a responsable
del tractament.
Les seves dades seran tractades per formalitzar el contracte d'asseguranþa i tambÚ per gestionar les cobertures
contractades i valorar el risc que assumim, i poder calcular el preu per a cada client. Per elaborar un perfil personalitzat i
poder oferir-li productes que no tingui contractats. D'acord amb el perfil elaborat, podem prendre decisions automatitzades
a les quals tÚ dret a oposar-se.
TÚ dret a accedir, rectificar i suprimir les dades facilitades i tambÚ a l'exercici d'altres drets detallats a
http://www.fiatc.es/politica-proteccion-datos.

3. INST└NCIES DE RECLAMACIË
El Reglament de defensa del Client de Fiatc es troba a disposici¾ dels Srs. Clients de la M·tua en qualsevol oficina oberta al
p·blic, en el domicili social de l'entitat, Avinguda Diagonal, 648, Barcelona, aixÝ com a la pÓgina web www.fiatc.es.
3.1. SERVEI DE QUALITAT I ATENCIË AL CLIENT (SCAC)
El Servei de Qualitat i Atenci¾ al Client atendrÓ, instruirÓ i resoldrÓ de les queixes i reclamacions que es presentin els
Prenedors, Assegurats, Beneficiaris o Tercers Perjudicats relacionats amb els seus interessos i drets legalment reconeguts
per qualsevol ra¾ derivada del contracte d'asseguranþa.
El Servei de Qualitat i Atenci¾ al Client (SCAC) es troba a la nostra seu situada en Avinguda Diagonal, n·m.648, -08017- de
Barcelona, TelÞfon Atenci¾ d'IncidÞncies i Reclamacions 900.567.567, Fax 936.027.374 i adreþa de correu electr‗nic
scac@fiatc.es.
L┤SCAC disposarÓ dÆUN MES a comptar des de la presentaci¾ de la queixa o reclamaci¾ per dictar un pronunciament
definitiu.
3.2. PROCEDIMENT ADMINISTRATIU
El reclamant en cas de disconformitat amb el resultat emÞs o bÚ en absÞncia de resoluci¾ en el termini d'un mes per part
del SCAC pot presentar la seva reclamaci¾ davant el SERVEI DE RECLAMACIONS DE LA DIRECCIË GENERAL
D'ASSEGURANCES I FONS DE PENSIONS, dependent de la Direcci¾ General d'Assegurances i Fons de Pensions, amb
domicili en Passeig de la Castellana, n·m. 44, -28046- de Madrid.
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3.3. JUTGES I TRIBUNALS
Amb carÓcter general i sense obligaci¾ d'acudir als anteriors procediments, els conflictes poden ser resolts pels Jutges i els
Tribunals que corresponguin.
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4. DADES IDENTIFICATIVES DEL CONTRACTE
DADES DE LA PÊLISSA
Data efecte

Data venciment

0040-5130124

Dia:21.09.2021 Hora: 00:00 Dia:21.09.2022 Hora: 00:00

Durada
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P‗lisses substitu´des
DADES DEL PRENEDOR
Nom

CONSELL ESPORTIU DE L┤ALT PENEDES

N.I.F./C.I.F

G58056722

Domicili

AV DE CATALUNYA 14 BAIXOS

C.P. i Poblaci¾

08720 VILAFRANCA DEL PENEDES

ProvÝncia

BARCELONA

TelÞfon
DADES DEL MEDIADOR
Nom

CICOR INTERNACIONAL S L

N.I.F./C.I.F.

B58570623 (Corredoria)

Domicili

MUNTANER 292 PRINCIPAL

C.P. i Poblaci¾

08021 BARCELONA

ProvÝncia

BARCELONA

TelÞfon

937368800

ENTITAT ASSEGURADORA
FIATC M┌TUA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES
DADES DE LA PRIMA (import en euros)
Forma de pagament

Anual

Domicili de pagament Domiciliaci¾ bancÓria: IBAN ES08 0081 1712 9500 0102 6211
Prima total anual
PERIODE PRIMA
21.09.2021-21.09.2022

165,20
PRIMA NETA

CONSORCI

IMPOSTOS

F.MUTUAL

PRIMA TOTAL

149,31

0,00

12,16

3,73

165,20

Aquesta documentaci¾ contractual, en totes les parts que la constitueixen, nomÚs Ús vÓlida si prÞviament s'abona la prima de
l'asseguranþa indicada, per a la qual cosa s'ha emÞs per separat el corresponent rebut de prima.
Per al cas de pr‗rroga tÓcita del contracte, la prima dels perÝodes successius Ús la que resulta d'aplicar a la base de cÓlcul les
tarifes de primes que, fonamentades en criteris tÞcnics actuarials, tÚ establertes en cada moment l'assegurador, tenint en
compte, a mÚs a mÚs, les modificacions de garanties o les causes d'agreujament o disminuci¾ del risc que s'hagin produ´t, o la
revaloraci¾ de les sumes assegurades, si escau.
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5. INFORMACIONS SOBRE L'OBJECTE DE COBERTURA

Descripci¾ Activitat
Domicili
C.P. i Poblaci¾
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CARACTER═STIQUES DE L'ACTIVITAT DE L'ASSEGURANÃA (Segons informaci¾ facilitada pel Prenedor)

Responsabilidad civil de l'Assegurat per els actes dels participants en
activitats esportives i formatives organizades per l' Assegurat i les seves entitats associades
AV DE CATALUNYA 14 BAIXOS
08720 VILAFRANCA DEL PENEDES
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L═MITS DE SUMA ASSEGURATS (Import en euros)
LÝmit mÓxim per vÝctima

150.000,00

Representa el mÓxim que l'assegurador es compromet a pagar per la suma de totes les indemnitzacions, interessos i despeses
corresponents a cada persona fÝsica afectada per un sinistre en quÞ la p‗lissa empara els danys corporals i els perjudicis consecutius a
aquests, juntament amb els que, si escau, puguin correspondre als seus drethavents o perjudicats.
LÝmit mÓxim per sinistre

300.000,00

Representa el mÓxim que l'assegurador es compromet a pagar per la suma de totes les indemnitzacions, interessos i despeses
corresponents a un sinistre emparat per la p‗lissa, amb independÞncia del nombre dels riscos afectats i el nombre de vÝctimes o
perjudicats existents.
Es considera que l'esdeveniment o la sÞrie d'esdeveniments lesius deguts a una mateixa causa original constitueixen un sol i ·nic
sinistre, amb independÞncia del nombre de reclamants o el nombre de reclamacions formulades i el nombre de persones la
responsabilitat de les quals hi resulti implicada.
LÝmit mÓxim per anualitat/perÝode de l'asseguranþa

600.000,00

Representa el mÓxim que l'assegurador es compromet a pagar per la suma de totes les indemnitzacions cobertes, els interessos i les
despeses corresponents a una mateixa anualitat d'asseguranþa, amb independÞncia que els danys siguin imputables a un o diversos
sinistres.
El lÝmit de suma assegurada per any d'asseguranþa queda redu´t pel que fa a la quantia, en l'ordre cronol‗gic de presentaci¾ de les
reclamacions formulades pels perjudicats a l'assegurat o a l'assegurador, d'acord amb l'import corresponent de les reserves de sinistres
efectuades, les indemnitzacions per danys lliurades i qualsevol transacci¾ amistosa o judicial d'indemnitzaci¾ acceptada per
l'assegurador.
A aquest efecte s'entÚn per any d'asseguranþa el perÝode existent entre la data d'efecte i la del primer venciment, o bÚ entre dos
venciments anuals successius o entre l'·ltim venciment anual i l'extinci¾ o cancelÀlaci¾ de l'asseguranþa.
Els lÝmits d'indemnitzaci¾ anteriors s¾n aplicables a tots els riscos que figurin com contractats, tret que de forma expressa s'hagi
establert un sublÝmit d'indemnitzaci¾ especÝfic i diferent per a algun dels que es relacionen a continuaci¾:

RISCOS DE RESPONSABILITAT CIVIL ASSEGURABLES I
SUBL═MITS ASSEGURATS ESPEC═FICS

Risc d'Explotaci¾
Risc d'accidents laborals (R.C. Patronal)
Risc de danys a bÚns lliurats al servei de guardarropia
Risc de danys als immobles arrendats (R.C. Locativa)
Risc de danys a vehicles de tercers dipositats en
aparcaments
Risc de contaminaci¾ sobtada
PRESTACIONS GARANTITZADES

(import en euros)

No
No
No
No

Inclosa Inclosa
contractada
No contractada
contractada
No contractada
contractada
No contractada
contractada
No contractada

FRANQU═CIES
ESPEC═FIQUES
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Contractada
Contractada
1.500,00 1.500,00
Contractada
Contractada
1.500,00 1.500,00
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300
300ÇÇ

No contractada
No contractada

(import en euros)

Defensa Responsabilitat Civil
- LÝmit
LÝmitdespeses
despeses
enen
cascas
de conflicte
de conflicte
d'interessos
d'interessos
Defensa Responsabilitat Penal
- LÝmit
LÝmitdespeses
despeses
enen
cascas
de conflicte
de conflicte
d'interessos
d'interessos

FRANQU═CIES
ESPEC═FIQUES
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5. INFORMACIONS SOBRE L'OBJECTE DE COBERTURA
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FIATC M·tua d'Assegurances i Reassegurances, CIF: G08171407 Registre Mercantil de Barcelona, Tom 45.481. Full B-4052. Foli 96

Prima Fixa
BASES DE C└LCUL
CLASSES D'ASSEGURATS
CategorÝa 1:
Deportistes del Pla CatalÓ de l'Esport, Deportistes dels Jocs Escolars Esportius de Catalunya (de 0 a 18 a±os)
Entrenadors, Órbitres, monitors i delegats JEEC y PCEE (de qualsevol edat)
Activitats Puntuals, caminades, Casals, campus, etc
Prima total de 0,20 Ç por asegurado
CategorÝa 2:
Participants de les activitats d' Extra Lleure
Basquet, Handbol, F·tbol i Rugby
Resta d'esports
Prima total de 1,00 Ç por asegurado

6. CONDICIONS DE LA COBERTURA
6.1.-DEFINICIONS GENERALS
PRE└MBUL
á
Si el contingut de la p‗lissa difereix de la proposta d'asseguranþa o
de les clÓusules acordades, el prenedor de l'asseguranþa pot
reclamar a l'entitat asseguradora en el termini d'un mes comptat a
partir del lliurament de la p‗lissa perquÞ es resolgui la divergÞncia
existent. Una vegada transcorregut aquest termini sense que s'hagi
fet la reclamaci¾, es procedeix d'acord amb all‗ que disposa la
p‗lissa.
á
áDEFINICIONS.

D008_7_5
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P‗lissa: document que contÚ les condicions reguladores de
l'asseguranþa. Formen part integrant de la p‗lissa: les Condicions
particulars, que individualitzen el risc i defineixen l'abast de les
cobertures contractades, i les Condicions generals, com a resum
de les normes legals, incloent-hi en tot cas els suplements o
apÞndixs que s'emetin a la p‗lissa per complementar-la o
modificar-la.
Sinistre: Tot esdeveniment del qual pugui resultar legalment
responsable l'assegurat, sempre que sigui objecte d'aquest
contracte i posi en joc la cobertura de l'asseguranþa de
conformitat amb els termes i les condicions pactats en aquesta
p‗lissa.
Unitat de sinistre: es considera que constitueixen un sol i ·nic
sinistre l'esdeveniment o la sÞrie d'esdeveniments lesius deguts a
una mateixa causa original amb independÞncia del nombre de
reclamants o de reclamacions formulades i el nombre de persones
la responsabilitat de les quals resulta implicada.
LÝmit mÓxim d'indemnitzaci¾ assegurat: quantitat fixada a la
p‗lissa que l'assegurador es compromet a pagar, com a mÓxim i en
tot cas, per la suma de totes les indemnitzacions, interessos i
despeses corresponents a un sinistre sigui quin sigui el nombre de
riscos o cobertures afectats i el nombre de vÝctimes o perjudicats.
LÝmit assegurat per sinistre: quantitat expressada a les
Condicions particulars que, per a cada risc i en excÚs de la
franquÝcia pactada, representa el mÓxim que l'assegurador es
compromet a pagar per la suma de totes les indemnitzacions, els
interessos i les despeses corresponents a un sinistre emparat per
la p‗lissa, amb independÞncia del nombre de vÝctimes o perjudicats
existents.
LÝmit assegurat per vÝctima: quantitat expressada a les
condicions particulars que, per a cada risc i en excÚs de la
franquÝcia pactada, representa el mÓxim que l'assegurador es
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A l'efecte d'aquesta asseguranþa s'entÚn per:
Assegurat: persona fÝsica o jurÝdica titular de l'interÞs exposat als
riscos objecte de l'asseguranþa, a qui corresponen els drets
derivats del contracte. L'Assegurat pot assumir les obligacions i els
deures que corresponen al prenedor de l'asseguranþa.
Tercer: qualsevol persona fÝsica o jurÝdica diferent de:
ÀEl prenedor de l'asseguranþa, qualsevol assegurat o el causant
del sinistre.
ÀEls c‗njuges, ascendents i descendents del prenedor de
l'asseguranþa i de l'assegurat. Les persones que viuen
habitualment al domicili de l'assegurat o del prenedor de
l'asseguranþa, sense que hi hagi entre ells una prestaci¾ de
naturalesa econ‗mica.
ÀEls socis i directius de l'entitat assegurada, aixÝ com els
empleats i treballadors (fins i tot d'altres empreses) mentre
exerceixin la seva feina en l'Ómbit de l'activitat assegurada o
actu´n sota la dependÞncia o al servei del prenedor i/o
l'assegurat.
ÀLes empreses filials del prenedor de l'asseguranþa o de
l'assegurat.
ÀLes empreses matrius del prenedor de l'asseguranþa o de
l'assegurat.
ÀLes altres empreses filials de la mateixa empresa matriu del
prenedor de l'asseguranþa o de l'assegurat. A aquest efecte
s'entÚn que es d¾na la condici¾ d'empresa filial i matriu
respectivament quan hi concorre alguna de les circumstÓncies

seg³ents:
ÀQue l'entitat matriu disposa de la majoria dels drets de vot
de l'entitat filial.
ÀQue l'entitat matriu tÚ dret a nomenar o destituir la
majoria de membres dels ‗rgans de govern de l'entitat
filial, sigui directament o a travÚs d'acords amb altres socis
d'aquesta ·ltima.
ÀQue almenys la meitat mÚs un dels consellers de l'entitat
filial s¾n consellers o alts directius de l'entitat matriu o
d'una altra entitat dominada per aquesta.
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compromet a pagar per la suma de totes les indemnitzacions,
interessos i despeses per cada persona fÝsica afectada per danys
corporals i els perjudicis consecutius a aquests, juntament amb les
que puguin correspondre, si escau, als seus drethavents o
perjudicats.
LÝmit de suma assegurada per any d'asseguranþa: quantitat
que l'assegurador es compromet a pagar, com a mÓxim, per la
suma de totes les indemnitzacions, els interessos i les despeses
corresponents a una mateixa anualitat d'asseguranþa, amb
independÞncia que aquests danys siguin imputables a un o diversos
sinistres emparats per la p‗lissa.
El lÝmit de suma assegurada per any d'asseguranþa queda redu´t pel
que fa a la quantia, en l'ordre cronol‗gic de presentaci¾ de les
reclamacions formulades pels perjudicats a l'assegurat o a
l'assegurador, d'acord amb l'import corresponent de les reserves
de sinistres efectuades, les indemnitzacions per danys lliurades i
qualsevol transacci¾ amistosa o judicial d'indemnitzaci¾ acceptada
per l'assegurador.
A aquest efecte s'entÚn per any d'asseguranþa el perÝode existent
entre la data d'efecte i la del primer venciment, o bÚ entre dos
venciments anuals successius o entre l'·ltim venciment anual i
l'extinci¾ o cancelÀlaci¾ de l'asseguranþa.
Establiment o explotaci¾ propis de l'activitat assegurada:
conjunt de s‗l, immobles i instalÀlacions ubicats en una mateixa
situaci¾ i que conformen en conjunt una mateixa unitat
empresarial destinada a l'exercici de l'activitat assegurada.
FranquÝcia: En cas de sinistre de danys materials, la quantia de
diners, expressada en termes fixos o percentuals, o perÝode de
temps, expressament pactada que es deduirÓ de la indemnitzaci¾
que correspongui en cada sinistre i que quedarÓ Ýntegrament a
cÓrrec de l'assegurat. Si l'import del reclamat, fins i tot en
reclamacions infundades, Ús inferior a la franquÝcia establerta, no
entraran en joc les prestacions a cÓrrec del present contracte.
Riscos assegurables: s'entÚn per riscos assegurables, cadascun
dels apartats de l'activitat assegurada que poden generar
responsabilitats per a l'Assegurat i que s¾n susceptibles de ser
contractats pel prenedor de l'asseguranþa. El lÝmit de suma
assegurada i l'abast de la cobertura de cadascun dels riscos queden
determinats pels termes i les condicions expressats en cas que
siguin expressament contractats.
Reclamaci¾: requeriment judicial o extrajudicial formulat de
forma fefaent i conforme al dret contra l'assegurat com a
presumpte responsable d'un fet lesiu emparat per la p‗lissa, o
contra l'assegurador en l'exercici de l'acci¾ directa per tal motiu,
com tambÚ la comunicaci¾ per l'assegurat a l'assegurador de
qualsevol fet o circumstÓncia del qual es puguin derivar
responsabilitats emparades per l'asseguranþa.
Danys emparats: a l'efecte d'aquest contracte i a cÓrrec de
l'asseguranþa nomÚs s¾n indemnitzables els conceptes seg³ents:
ÀDanys corporals: lesions corporals, mort o qualsevol altre
dany a la integritat fÝsica de les persones. A l'efecte de la
cobertura d'aquesta asseguranþa, els danys morals derivats
d'un dany corporal previ emparat per l'asseguranþa tenen la
consideraci¾ de danys corporals.
ÀDanys materials: destrucci¾, deteriorament o pÞrdua de
coses o animals.
ÀPerjudicis consecutius: pÞrdues econ‗miques que s¾n
conseq³Þncia directa dels danys corporals o materials patits
pel reclamant de la pÞrdua.

emparat per

6.2.-OBJECTE DE L'ASSEGURANÃA
Mitjanþant l'abonament de la prima estipulada i sobre la base de les
declaracions formulades pel prenedor en contractar l'asseguranþa,
d'acord amb les definicions, els termes i les condicions establerts a
continuaci¾ en aquestes condicions, l'asseguranþa empara la
responsabilitat civil exigible a l'assegurat, directament o
subsidiÓriament, tant per actes o omissions propis com dels seus
empleats o persones per les quals hagi de respondre legalment, a
condici¾ que:
ÀL'assegurat i/o els seus empleats o dependents tinguin el tÝtol o
l'autoritzaci¾ que els habilita per a l'exercici de l'activitat
assegurada, quan aquest Ús obligatori per exercir-la.
ÀEls actes o omissions causants dels danys es facin durant
l'exercici de les funcions i tasques assignades a cadascun d'ells
en l'Ómbit de l'activitat assegurada. La responsabilitat imputable
per l'exercici de les funcions i competÞncies que la llei reserva
en exclusiva a l'exercici professional reconegut ha de ser
objecte d'asseguranþa mitjanþant cobertura especÝfica, encara
que es tracti de personal en plantilla.
ÀNo es tracti d'obligacions assumides en virtut de pactes, acords
o estipulacions especials que no procedirien si aquests no
existissin.
ÀEls danys causats tinguin la condici¾ de danys indemnitzables
segons consta a l'apartat DEFINICIONS.
ÀEl sinistre s'hagi originat de forma accidental i involuntÓria i
estigui emparat per algun dels riscos que figuren expressament
com a contractats en aquestes condicions particulars de
l'asseguranþa, i
ÀNo es tracti d'alguna de les responsabilitats o esdeveniments
no emparats expressament per l'asseguranþa segons all‗ que
es disposa en aquestes condicions particulars.
L'asseguranþa tambÚ garanteix els costos i les despeses judicials i
extrajudicials, sempre que l'assegurador assumeixi la direcci¾
jurÝdica davant de la reclamaci¾ i la prestaci¾ de les fiances per
garantir les conseq³Þncies civils derivades dels procediments
esmentats.

6.3.-RISCOS DE RESPONSABILITAT
CIVIL ASSEGURATS
6.3.1.-RISC D'EXPLOTACIË
Amb subjecci¾ als lÝmits econ‗mics, els termes i les condicions
establerts al contracte, la cobertura de l'asseguranþa empara la
responsabilitat civil extracontractual objecte de l'asseguranþa que,
no estant compresa en algun dels restants riscos assegurables i no
trobant-se expressament exclosa d'aquesta asseguranþa, sigui
imputable a l'assegurat com a titular dels mitjans i recursos propis
de l'activitat assegurada i s'origini en el curs de l'explotaci¾
d'aquesta i, en particular, en:ÀLa propietat i/o utilitzaci¾, per
l'assegurat, de l'establiment/explotaci¾ on tÚ lloc l'activitat
assegurada descrit a les condicions particulars de la p‗lissa.
La cobertura tambÚ empara l'assegurat en qualitat de propietari o
promotor de les obres de manteniment o reparaci¾ dels immobles
i les instalÀlacions de l'establiment/explotaci¾ esmentat a condici¾
que:
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Per conseg³ent, no tenen la consideraci¾ de danys
indemnitzables per l'asseguranþa :
ÀQualsevol pÞrdua econ‗mica que no tingui com a causa
directa i immediata un dany personal o material
emparat pel contracte i patit pel reclamant de la
pÞrdua.
ÀQualsevol dany moral diferent de l'indicat en la
definici¾ anterior de "danys corporals".
ÀQualsevol pÞrdua econ‗mica consecutiva a un dany

personal o material excl‗s
l'asseguranþa.

De les presents Condicions Particulars s'ha emÞs un original pel Prenedor de l'Assegunranþa i un altre per tornar firmat a l'Assegurador
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ÀEl pressupost d'execuci¾ material no superi els 300.000
euros.
ÀL'·s d'ascensors, muntacÓrregues, escales mecÓniques i s‗ls
lliscants de l'establiment/explotaci¾ on porta a terme les
activitats l'empresa assegurada.
ÀImputables a la responsabilitat civil de l'assegurat pels rÞtols,
marcadors, anuncis o tanques publicitÓries que es trobin
instalÀlats a les faþanes o als terrats dels edificis o terrenys de
l'assegurat. En el sup‗sit que es trobin en edificis o terrenys
propietat de tercers, la cobertura de l'asseguranþa no empara
els danys que pateixin els edificis i els seus continguts que es
trobin en aquestes instalÀlacions.
ÀLa propietat, ·s i/o manteniment de l'utillatge empresarial
(eines, aparells i maquinÓria, incloent-hi la maquinÓria o l'equip
automotor nomÚs durant el desenvolupament o l'execuci¾ de
tasques pr‗pies de l'activitat assegurada, excloent-ne el risc de
circulaci¾ com a vehicle de motor, la cobertura del qual ha de
ser objecte d'una p‗lissa d'asseguranþa especÝfica).
ÀUn incendi, una explosi¾ o l'acci¾ de l'aigua que tingui origen a
l'establiment/explotaci¾ descrit a la p‗lissa.
ÀEls danys causats a tercers per la ingesti¾ dels aliments
elaborats i/o distribu´ts en l'Ómbit de l'activitat assegurada,
sempre que tals danys es produeixin durant la vigÞncia del
contracte i abans del termini de set dies comptats a
partir de la data en quÞ siguin subministrats i la
responsabilitat no sigui imputable al fabricant del
producte o aquest no es pugui identificar.
ÀEls actes o omissions propis, dels seus empleats o de les
persones per les quals hagi de respondre, portats a terme
durant
l'exercici
de
l'activitat
assegurada
a
l'establiment/explotaci¾ descrit a la p‗lissa.
ÀEn el sup‗sit que els danys siguin causats per contractistes o
sotscontractistes de l'assegurat, l'asseguranþa nomÚs empara la
responsabilitat directa, solidÓria o subsidiÓria imputable a
l'assegurat i no queda emparada la responsabilitat directa del
contractista o sotscontractista.

En l'explotaci¾ de l'empresa, i la cobertura s'amplia a:
ÀEls centres de producci¾, venda, oficines, magatzems i
instalÀlacions utilitzats en l'explotaci¾ de l'empresa.
ÀLes activitats realitzades tant dins com fora de les seves
instalÀlacions, durant la seva realitzaci¾.
ÀEmmagatzematge, manipulaci¾ o tractament de les matÞries i
productes emprats en la seva activitat.
PER IMMOBLES I INSTALÀLACIONS. Pels danys i perjudicis
causats a tercers:
ÀPels immobles i les instalÀlacions usats per desenvolupar
l'activitat assegurada, terrenys, edificis, locals, dip‗sits, naus
industrials, oficines i altres immobles, aixÝ com les instalÀlacions
que continguin, en la mesura que es destinin a l'activitat
assegurada.
ÀPer les obres de manteniment, reparaci¾ o reforma d'immobles
i instalÀlacions esmentades amb un pressupost de fins al 10%
de la suma assegurada.
ÀPer obres d'ampliaci¾ quan el pressupost no superi els 30.000
euros, sempre que no siguin d'enderrocament, ni incloguin
recalþaments, modificaci¾ d'estructures o fonaments,
apuntalaments, treballs subterranis o submarins, o ·s
d'explosius.
PER ACCIONS O OMISSIONS DELS EMPLEATS.
ÀPels danys derivats de les accions del personal de l'empresa
amb ocasi¾ del desenvolupament de la seva tasca laboral.
ÀPer l'execuci¾ de treballs propis de l'activitat assegurada, tant
dins com fora de les seves instalÀlacions durant la seva
realitzaci¾.
EN OPERACIONS DE C└RREGA I DESC└RREGA. Per l'·s de
grues, cabrestants i altres instalÀlacions mecÓniques de cÓrrega i
descÓrrega.
PER VEHICLES I MAQUIN└RIA:
ÀPer la utilitzaci¾, en l'execuci¾ de les tasques pr‗pies de la seva
activitat, de maquinÓria, autopropulsada o no, vehicles
industrials, agrÝcoles o d'utillatge, sempre que la responsabilitat
no dimani de la Llei d'·s i circulaci¾ de vehicles de motor.
NomÚs s'empararan exclusivament vehicles autoritzats a
circular per vies p·bliques, sempre que l'accident es produeixi
durant el desenvolupament de la corresponent tasca industrial
i no sigui conseq³Þncia de la circulaci¾ d'aquests vehicles.
ÀTRANSPORT. Pels danys ocasionats per les mercaderies i
altres bÚns transportats en vehicles terrestres. No es cobreix
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ÀL'organitzaci¾ dels actes preparatoris, necessaris i propis de
l'activitat objecte de l'asseguranþa.
ÀLa titularitat dels mitjans i instruments materials destinats a
l'exercici de l'activitat assegurada. Amb relaci¾ a la
responsabilitat civil com a propietari del centre on s'exerceix
l'activitat assegurada, es procedeix d'acord amb all‗ que es
disposa per al risc especÝfic si estÓ contractat.
ÀEls actes o omissions propis, aixÝ com els de les persones
dependents jerÓrquicament que s'ocupen del desenvolupament
de les prÓctiques i sessions compreses en l'Ómbit de l'activitat
assegurada. Si el servei Ús prestat per un contractista de
l'assegurat, la cobertura empara la responsabilitat subsidiÓria
de l'assegurat per‗ no la directa del contractista.
ÀLa responsabilitat directa dels alumnes participants per danys
ocasionats a tercers, inclosos altres participants, durant la
prÓctica esportiva en actes organitzats pels assegurats.

Atracci¾ de castells inflables
La cobertura de l'asseguranþa es fa extensiva a garantir la
responsabilitat civil que legalment pugui exigir al Prenedor de
l'asseguranþa o a l'Assegurat derivada de la propietat, possessi¾ o
·s, d'atraccions de castells inflables, parcs infantils, gronxadors,
tobogans, o altres atraccions similars, per a l'·s i gaudi exclusiu de
clients o altres tercers, i que es trobin instalÀlades en recintes de
l'establiment assegurat o on es dugui a terme l'activitat. Per a
l'efectivitat de la cobertura serÓ requisit indispensable:
ÀQue l'Assegurat tingui el permÝs o autoritzaci¾
administrativa per a la instalÀlaci¾ i explotaci¾ de
l'atracci¾, si Ús preceptiu, i compleixi amb les
obligacions de manteniment indicades pel fabricant o
instalÀlador, o amb aquelles que derivin de normativa
legal o administrativa vigent sobre la matÞria.
ÀQue no es faci una explotaci¾ comercial de les
instalÀlacions com a parc d'atraccions per a ·s i gaudi
de p·blic en general mitjanþant pagament.
Igualment es garanteix la responsabilitat civil de l'assegurat:

De les presents Condicions Particulars s'ha emÞs un original pel Prenedor de l'Assegunranþa i un altre per tornar firmat a l'Assegurador

ÀNo es tracti de treballs de demolici¾, excavaci¾, nova
construcci¾ o reformes que impliquin l'alteraci¾
d'elements estructurals o de cÓrrega, o suposin una
alteraci¾ de la configuraci¾ arquitect‗nica, i
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SERVEIS AUXILIARS. Per l'organitzaci¾ i funcionament de:
ÀServeis de VIGIL└NCIA, inclosa la responsabilitat civil de
l'assegurat per:
ÀAccions o omissions de conserges i altre personal al servei
i sota dependÞncia laboral de l'assegurat.
ÀLes instalÀlacions i els animals destinats a la cust‗dia i
vigilÓncia.
ÀNo obstant aix‗, no seran objecte de cobertura les
reclamacions per l'actuaci¾ de vigilants, armats o
no, que desenvolupin la seva activitat en l'empresa
assegurada i sota dependÞncia laboral de qualsevol
empresa de seguretat aliena a l'assegurat.
ÀServeis M╚DICS I SANITARIS, inclosa la responsabilitat civil de
l'assegurat per:
ÀEl funcionament del servei mÞdic o sanitari d'empresa,
incloent les instalÀlacions, aparells i matÞries utilitzats.
ÀServeis i INSTALÀLACIONS SOCIALS I RECREATIVES per al
personal, incloent:
ÀInstalÀlacions recreatives i esportives, clubs socials,
residÞncies d'estiu, escoles bressol i altres instalÀlacions
socials i recreatives per al personal, encara que
ocasionalment siguin utilitzades per persones alienes a
l'empresa.
ÀOrganitzaci¾ de festes, excursions i competicions, aixÝ com
participaci¾ en competicions, amb exclusi¾ de les
reclamacions per danys entre participants.
ACTIVITATS COMERCIALS. Amb motiu de la realitzaci¾ de les
accions comercials pr‗pies de l'activitat assegurada, inclosos:
ÀL'accÚs al recinte de l'empresa de prove´dors, clients i visitants.
ÀLes instalÀlacions publicitÓries situades dins i fora dels seus
locals.
ÀLa realitzaci¾ de viatges de negoci o assistÞncia a fires i
congressos dels empleats de l'assegurat.
MENJADORS D'EMPRESA. Pels danys i perjudicis ocasionats a
tercers i directius o empleats per productes alimentaris i begudes
subministrats en cafeteries, cantines o menjadors d'empresa.
Es considera un sol sinistre el conjunt de danys derivats d'una
mateixa causa o del lliurament de productes afectats per un
mateix vici. Per a aquesta cobertura el lÝmit per sinistre Ús
igualment el lÝmit per a tots els sinistres ocorreguts en
una anualitat d'asseguranþa.
ALTRES RISCOS. Per qualsevol altra acci¾ o situaci¾ derivada
directament de l'activitat empresarial assegurada, amb les
excepcions i limitacions contingudes en aquesta p‗lissa.

6.4.-EXCLUSIONS DE CAR└CTER
GENERAL

ÀEls danys i/o perdues que pateixin l'Assegurat o bÚ les
coses, els animals o els immobles de la seva propietat
o que es trobin en el seu poder o de les persones per
les quals hagi de respondre, sigui quin en sigui el motiu
(dip‗sit, lloguer, ·s, manipulaci¾, transport, reparaci¾,
treball, cust‗dia o qualsevol altre), o sobre els quals
desenvolupi algun tipus d'activitat o treball, excepte
quan s'especifiqui inclusi¾ expresa en les presents
Condicions Particulars.
ÀLa responsabilitat personal i/o directa exigible a
qualsevol altra persona fÝsica o jurÝdica que no tinga
expressament la condici¾ d'Assegurat en el present
contracte.
ÀLes responsabilitats imposades a filials, sucursals o
qualsevol punt de venda o distribuci¾ que l'Assegurat
tingui fora del territori nacional.
ÀEls danys derivats d'actes intencionats o realitzats amb
mala fe, de l'Assegurat o de la persona per la qual hagi
de respondre, o els derivats de la infracci¾ o
l'incompliment deliberat de les normes legals.
ÀLes obligacions assumides en virtut de pactes, acords o
estipulacions especials que no procedirien si no
existissin aquests pactes, acords o estipulacions
especials.
ÀDerivades de danys causats per qualsevol artefacte, nau
o aeronau
a motor destinats a la navegaci¾ o
sustentaci¾ aquÓtica o aÞria.
ÀLa responsabilitat dels empleats de l'Assegurat posats a
disposici¾ d'un tercer en virtut d'un contracte de
prestaci¾ de serveis o d'arrendament de personal, pels
danys ocasionats als bÚns d'aquest tercer.
ÀEls danys derivats de la propietat, l'·s i la circulaci¾ de
vehicles de motor i dels elements que remolquin o
que s'hi incorporin, per fets de la circulaci¾ subjectes a
la regulaci¾ de la Llei sobre Responsabilitat Civil i
Asseguranþa en la Circulaci¾ de Vehicles de Motor.
ÀEls fets de guerra civil o internacional, motÝ o disturbis
populars, terrorisme, terratrÞmol, inundaci¾ i, en
general, qualsevol causa de carÓcter extraordinari o
catastr‗fic.
ÀLes despeses que tingui l'Assegurat per prevenir un
dany (despeses de prevenci¾ de danys) o per reparar
els bÚns i les instalÀlacions que hagin causat els danys
(despeses de reparaci¾).
ÀEls danys l'esdeveniment dels quals fos altament
previsible i inexcusable a causa de:
Àl'omissi¾, infracci¾ o incompliment deliberat de les
normes legals, regles o pautes de prudÞncia i de
seguretat pr‗pies de l'activitat assegurada en virtut
de les quals qualsevol persona familiaritzada amb
la mateixa sÓpiga que el dany es derivarÓ de
manera inevitable; o
Àquan s'hagi acceptat deliberadament el seu possible
esdeveniment en escollir un determinat mÞtode de
treball per tal de reduir-ne el cost o accelerar-ne
l'execuci¾ (per exemple: inici d'obra sense
projecte).
ÀLa responsabilitat de l'Assegurat en qualitat de
propietari, usuari o arrendatari de terres, immobles,
pisos, departaments, instalÀlacions, mÓquines o bÚns
no destinats a ser utilitzats en l'activitat assegurada.
ÀQualsevol tipus de multa, recÓrrec o sanci¾, incloses les
punitives o exemplaritzants ("punitive and exemplary
damages"), imposats pels tribunals i altres autoritats, i
les conseq³Þncies del seu impagament.
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No s¾n objecte de cobertura, ja sigui perquÞ no s'ha
quantificat ni cobrat la prima que hauria hagut de
correspondre a aquests sup‗sits, ja sigui per la seva
inassegurabilitat o per les dificultats tÞcniques que
comportava assegurar-los, les responsabilitats, els

esdeveniments i/o les reclamacions seg³ents:
De les presents Condicions Particulars s'ha emÞs un original pel Prenedor de l'Assegunranþa i un altre per tornar firmat a l'Assegurador

el transport de mercaderies perilloses o que requereixin
autoritzaci¾ especial. Aquesta cobertura actuarÓ en excÚs de
la cobertura atorgada per l'asseguranþa de subscripci¾
obligat‗ria derivada de l'·s i circulaci¾ de vehicles de motor.
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ÀLes responsabilitats per col‗nies l'organitzaci¾ de les
quals no hagi estat realitzada directament per
l'assegurat.
ÀLes responsabilitats imputables a altres entitats o
empreses que cedeixin les seves instalÀlacions o prestin
els seus serveis professionals per al desenvolupament
de les activitats promogudes per l'assegurat.
ÀLa prÓctica d'esports que comportin un risc manifest,
com: alpinisme, escalada, ultralleuger, ala delta,
paracaigudisme, globus aerostÓtic, descens per
barrancs i gorges, espeleologia, salt de pont, rÓfting,
trineu, parapent, hidrotrineu, motos aquÓtiques i
qualsevol altra prÓctica esportiva de risc, com els
anomenats esports d'aventura.
ÀEls danys materials que es causin els alumnes entre ells
i els que aquests produeixin al centre docent, el seu
personal o al professorat, aixÝ com els danys que
pateixi qualsevol objecte propietat dels alumnes (per
exemple peces de vestir, objectes i materials d'estudi,
ulleres...).

6.5.-└MBITS DE LA COBERTURA
6.5.1.-└MBIT TEMPORAL DE LA COBERTURA
El contracte d'asseguranþa produeix efecte per danys esdevinguts
per primera vegada durant el perÝode de vigÞncia de l'asseguranþa,
quan el fet generador tÚ lloc desprÚs de la data d'efecte del
contracte i la reclamaci¾ es comunica a l' Assegurador de manera
fefaent en el perÝode de vigÞncia de la p‗lissa o en el termini de 12
mesos a partir de la data d'extinci¾ del contracte.
Es considera com a data de la reclamaci¾ el moment en quÞ:
ÀUn procediment judicial o administratiu, o bÚ un requeriment
formal i per escrit, contra l'Assegurat com a presumpte
responsable d'un dany emparat per la p‗lissa, o contra
l'Assegurador.
ÀL'Assegurat comunica a l'Assegurador, per primera vegada,
qualsevol tipus de circumstÓncies o informacions segons les
quals es pot esperar raonablement que es formularÓ una
reclamaci¾ contra ell o contra l'Assegurador.
Si per a algun dels riscos inclosos en l'asseguranþa s'estableix
expressament un Ómbit temporal de cobertura diferent de l'indicat
anteriorment, es procedeix d'acord amb all‗ que es disposa
especialment per a tal risc i continua vigent all‗ que s'ha establert
als apartats anteriors per a la resta de riscos.
6.5.2.-└MBIT GEOGR└FIC DE LA COBERTURA:
EUROPA
La cobertura de l'asseguranþa s'estÚn a garantir els sinistres
produ´ts a Europa sempre que siguin deguts a l'activitat exercida
des d'establiments propis de l'activitat assegurada situats en
territori espanyol.
Les despeses de defensa sumades a les indemnitzacions dels
sinistres emparats per aquesta ampliaci¾ de cobertura no poden
excedir, com a mÓxim, el lÝmit de la suma assegurada per sinistre
per al risc de productes.
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ÀEls perjudicis no consecutius (qualsevol pÞrdua
econ‗mica que no tingui com a causa directa i
immediata un dany personal o material emparat pel
contracte i patit pel reclamant de la pÞrdua), aixÝ com
per les pÞrdues econ‗miques consecutives a un dany
personal o material no emparat per la cobertura de
l'asseguranþa, excepte quan s'especifiqui inclusi¾
expresa en les presents Condicions Particulars.
ÀEl transport, tractament, l'emmagatzemament i la
distribuci¾
de
matÞries
perilloses
(t‗xiques,
explosives, corrosives, inflamables i combustibles).
ÀEls danys derivats de la reacci¾ o radiaci¾ nuclear o
contaminaci¾ radioactiva de qualsevol tipus, tant si es
troba recollida en la legislaci¾ especÝfica d'aquesta
matÞria com si no.
ÀEls danys derivats de l'exposici¾ a ones i/o camps
electromagnÞtics.
ÀEls danys causats per organismes modificats
genÞticament.
ÀLes reclamacions per asbestosi o qualsevol altra
malaltia, incl‗s el cÓncer, ocasionada per la fabricaci¾,
elaboraci¾, transformaci¾, muntatge, venda o ·s
d'amiant o de productes que en continguin.
ÀEls danys derivats del subministrament, la manipulaci¾,
l'emmagatzemament, la venda o la fabricaci¾
d'oxicinolina, dietilestilbestrol (DES), escuma de
formaldehid, bifenils policlorats, agent taronja,
anticonceptius, i les activitats que tinguin com a
conseq³Þncia l'adquisici¾, transmissi¾ o contagi de la
sÝndrome d'immunodeficiÞncia adquirida (SIDA.) o els
seus agents pat‗gens o derivats.
ÀLa infecci¾ o sospita d'infecci¾ d'animals o persones o
contaminaci¾ de productes, equips i instalÀlacions,
causades
per
qualsevol
tipus
d'encefalopatia
espongiforme i/o les seves variants, inclosa la malaltia
de Creutzfed-Jacobs (variant humana).
ÀReclamacions per qualsevol pÞrdua, cost, despesa o
responsabilitat de qualsevol naturalesa per malalties
infeccioses agudes epidÞmiques i/o pandÞmiques i que
hagin estat declarades oficialment per autoritats o
organitzacions governamentals i/o l'Organitzaci¾
Mundial de la Salut, tant vÝriques i/o bacterianes, ja
siguin asimptomÓtiques o no, incloses malalties per
coronavirus i les seves variants, aixÝ com qualsevol
altra causa que pugui contribuir o conc¾rrer a la
producci¾ de el dany, incloses reclamacions per
accions o omissions en relaci¾ a el control, prevenci¾,
supressi¾ o una altra circumstÓncia relacionada amb la
resposta a una malaltia infecciosa de les indicades
anteriorment.
ÀLa responsabilitat civil dels administradors, directius i
consellers per les seves actuacions o la manca
d'actuaci¾ en la seva qualitat d'alt cÓrrec i,
particularment, les reclamacions basades en la Llei de
societats an‗nimes o legislacions similars sobre
cooperatives, fundacions i altres formes societÓries.
ÀReclamacions derivades d'un ciberatac en qualsevol de
les seves modalitats, entenent-se per ciberatac un
conjunt d'accions ofensives, ja siguin de forma directa i
/ o indirecta, mitjanþant qualsevol accÚs no autoritzat,
introducci¾ de malware, programa informÓtic no
autoritzat o programari malici¾s o atac de denegaci¾
de servei contra sistemes d'informaci¾ com a bases de
dades, xarxes dependents de la tecnologia, o qualsevol
altre, tant en els sistemes informÓtics de l'assegurat
com dels seus prove´dors fetes per danyar, alterar,
destruir,
presa
de
control
de
l'equip,
la
desestabilitzaci¾ d'un sistema informÓtic o el robatori
de dades de l'assegurat i / o els seus prove´dors.
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Si per a algun dels riscos inclosos en l'asseguranþa s'estableix
expressament un Ómbit geogrÓfic de cobertura diferent de l'indicat
anteriorment, es procedeix d'acord amb all‗ que es disposa
especialment per a tal risc i queda vigent all‗ que s'estableix a
l'apartat anterior per a la resta de riscos.

6.6.-PRESTACIONS ASSEGURADES
6.6.1.-DEFENSA DE LA RESPONSABILITAT CIVIL
Amb subjecci¾ al lÝmit de la suma assegurada indicat en aquestes
Condicions Particulars i sempre que l'objecte de la reclamaci¾
estigui incl‗s en les cobertures de la p‗lissa, l'asseguranþa tambÚ
garanteix:
ÀLes costes judicials, que seran abonades en la mateixa
proporci¾ existent entre la indemnitzaci¾ que hagi de satisfer
l'Assegurador, d'acord amb el que preveu la p‗lissa, i l'import
total de la responsabilitat de l'Assegurat en el sinistre.
ÀLa direcci¾ jurÝdica pels advocats i procuradors designats per
l'Assegurador davant la reclamaci¾ del perjudicat i les despeses
de defensa que s'ocasionin. L'Assegurat haurÓ de prestar la
colÀlaboraci¾ necessÓria amb vista a la direcci¾ jurÝdica
assumida per l'Assegurador.
ÀLa constituci¾ de fiances que s'exigiran per garantir les
responsabilitats civils.
En el cas que l'Assegurat designi la seva pr‗pia defensa, les costes i
despeses que s'originin per aquest concepte seran del seu exclusiu
compte.
Si en els processos judicials seguits contra l'Assegurat es produeix
sentÞncia condemnat‗ria, l'Assegurador resoldrÓ la conveniÞncia
de rec¾rrer davant el Tribunal Superior competent; si considera
improcedent el recurs, ho comunicarÓ a l'interessat, quedant
aquest en llibertat per interposar-lo pel seu exclusiu compte. En
aquest ·ltim cas, si el recurs interposat produÝs una sentÞncia
favorable als interessos de l'Assegurador, minorant la
indemnitzaci¾ a cÓrrec del mateix, l'Assegurador estÓ obligat a
assumir les despeses que aquest recurs ha originat fins a un
import no superior a l'estalvi produ´t en la indemnitzaci¾ al seu
cÓrrec.

Amb subjecci¾ al lÝmit de capital assegurat indicat en aquestes
Condicions Particulars i sempre que l'objecte de la reclamaci¾
estigui incl‗s en les cobertures de la p‗lissa, l'asseguranþa tambÚ
garanteix:
ÀLa defensa personal, pels advocats i procuradors designats per
l'Assegurador, en els processos criminals que se li segueixin,
fins i tot desprÚs de liquidades les responsabilitats civils.
ÀEl pagament de les despeses judicials que, sense consistir sanci¾
penal, s'ocasionin en aquests processos criminals.
ÀLa constituci¾ de fiances que en causa criminal li exigissin per
assegurar la seva llibertat provisional.
En el cas que l'Assegurat designi la seva pr‗pia defensa, les costes i
despeses que s'originin per aquest concepte seran del seu exclusiu
compte.
Si l'Assegurat fos condemnat en un procediment criminal,
l'Assegurador resoldrÓ sobre la conveniÞncia de rec¾rrer davant
del tribunal superior competent. Si l'Assegurador estimÚs
improcedent el recurs, ho comunicarÓ a l'Assegurat, quedant
aquest en llibertat d'interposar, per‗ al seu exclusiu compte, en
aquest cas aniran al seu cÓrrec les costes i totes les despeses, fins i
tot honoraris d'advocat i procurador.
Quan hi hagi algun conflicte d'interessos, l'Assegurador ha de
comunicar immediatament a l'Assegurat l'existÞncia d'aquestes
circumstÓncies, sens perjudici de fer les diligÞncies que pel seu
carÓcter urgent siguin necessÓries per a la defensa. En aquest cas
l'Assegurat podrÓ optar entre el manteniment de la direcci¾
jurÝdica per l'Assegurador o confiar la seva pr‗pia defensa a una
altra persona. En aquest ·ltim cas, l'Assegurador queda obligat a
abonar les despeses d'aquesta direcci¾ jurÝdica fins al lÝmit indicat
en aquestes Condicions Particulars de l'asseguranþa per al sup‗sit
de conflicte d'interessos.
El sup‗sit anteriorment indicat d'improcedÞncia de recurs no es
considerarÓ com a causa de conflicte d'interessos.
6.6.3.-PRESTACIË D'ALLIBERAMENT DE DESPESES
La garantia de responsabilitat civil coberta en aquest contracte
d'asseguranþa s'entÚn alliberada de qualsevol deducci¾ per
despeses judicials o extrajudicials que, com a conseq³Þncia de la
tramitaci¾ de l'expedient d'un sinistre cobert per la present
p‗lissa, s'hagin produ´t a l'Assegurador quan aquestes despeses,
sumades a la indemnitzaci¾ satisfeta, excedeixin el lÝmit de la suma
assegurada per a la responsabilitat civil aplicable al sinistre.
En el sup‗sit que la cobertura empari reclamacions
formulades davant de tribunals estrangers, no s'aplica la
clÓusula d'alliberament de despeses, les quals sempre
queden incloses en la suma mÓxima assegurada per
sinistre aplicable al cas, que constitueix la suma mÓxima
assegurada per sinistre aplicable i, en tot cas, l'import
mÓxim a cÓrrec de l'Assegurador.

El sup‗sit anteriorment indicat d'improcedÞncia de recurs no es
considerarÓ com a causa de conflicte d'interessos.
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Quan qui reclami estigui tambÚ assegurat amb l'Assegurador o hi
hagi algun altre possible conflicte d'interessos, l'Assegurador ha de
comunicar immediatament a l'assegurat l'existÞncia d'aquestes
circumstÓncies, sens perjudici de fer les diligÞncies que pel seu
carÓcter urgent siguin necessÓries per a la defensa. En aquest cas
l'Assegurat podrÓ optar entre el manteniment de la direcci¾
jurÝdica per l'Assegurador o confiar la seva pr‗pia defensa a una
altra persona. En aquest ·ltim cas, l'Assegurador queda obligat a
abonar les despeses d'aquesta direcci¾ jurÝdica fins al lÝmit indicat
en aquestes Condicions Particulars de l'asseguranþa per al sup‗sit
de conflicte d'interessos.

6.6.2.-DEFENSA DE LA RESPONSABILITAT PENAL
De les presents Condicions Particulars s'ha emÞs un original pel Prenedor de l'Assegunranþa i un altre per tornar firmat a l'Assegurador

Fiatc M·tua d'Assegurances Generals indemnitza ·nicament en
euros i a Espanya, i entÚn complerta la seva obligaci¾ en el
moment en quÞ diposita en un banc o una caixa d'estalvis espanyol
la quantitat que estÓ obligada a satisfer a l'assegurat com a
conseq³Þncia de la seva responsabilitat segons la legislaci¾ de paÝs
respectiu. Per fer la conversi¾ s'atÚn a la taula de conversi¾ de
divises del dia del dip‗sit.
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7. RECONEIXEMENT I ACCEPTO

De les presents Condicions Particulars s'ha emÞs un original pel Prenedor de l'Assegunranþa i un altre per tornar firmat a l'Assegurador

El prenedor/assegurat sotasignat reconeix haver rebut, llegit i verificat Ýntegrament aquestes Condicions Particulars, que signa,
compostes del nombre de pÓgines que s'indica al peu d'aquest document i les Condicions Generals d'aquesta p‗lissa d'asseguranþa
emesa amb les referÞncies:
Condicions Particulars; document: EFP0040051301240003 .
Condicions Generals; document: C.G. MOD. 709-01-21-CA.
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n'accepta expressament el clausulat i declara conÞixer tant les condicions que delimiten el risc com les exclusions i limitacions d'aquest,
que apareixen expressament indicades en negreta.
EmÞs en Barcelona, a 03 Novembre 2021
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