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Cuadro extractado de garantías
QUADRE EXTRACTE DE GARANTIES

SE
N

GARANTIES BÀSIQUES

R

LO

VA

Responsabilitat civil del caçador, de subscripció obligatòria: cobreix, de conformitat
amb els límits fixats en el Reglament de l’assegurança de responsabilitat civil del
caçador, de subscripció obligatòria, i en les condicions particulars d’aquesta pòlissa,
l’obligació de tot caçador amb armes d’indemnitzar els danys corporals causats a les
persones amb motiu de l’acció de caçar.
Garantia complementària a l’assegurança de responsabilitat civil del caçador, de
subscripció obligatòria: cobreix el pagament de les indemnitzacions exigides per un
tercer al caçador assegurat, pels danys personals o materials, així com pels perjudicis
econòmics derivats d’aquests danys, ocasionats amb motiu de l’acció de caçar.
Direcció jurídica per a la defensa de l’assegurat: en cas de reclamacions amb motiu
de sinistres coberts per la cobertura complementària a l’assegurança de
responsabilitat civil del caçador, de subscripció obligatòria.
Fiances judicials: cobreix l’import de les fiances requerides a l’assegurat com a
conseqüència d’un sinistre emparat per la garantia complementària a l’assegurança
de
responsabilitat civil del caçador, de subscripció obligatòria.
Reclamació de danys: les despeses necessàries per a la reclamació amistosa o
judicial davant els tribunals espanyols, dels danys personals i materials, així com els
perjudicis derivats d’aquestes, causats per un tercer a l’assegurat, pels actes o les
omissions comesos amb motiu de l’acció de caçar.
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T
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GARANTIES OPCIONALS

AL

U

Danys a l’arma: la pèrdua total de l’arma per robatori o explosió.
Accidents corporals:
• La mort o la invalidesa permanent de l’assegurat amb motiu de l’acció de caçar.
• Les despeses d’assistència medicofarmacèutica que s’originin amb motiu d’un
accident que garanteix la pòlissa.
Danys als gossos propis: els danys com a conseqüència d’accident sofert per l’animal
assegurat en l’exercici de la caça:
• Despeses d’assistència veterinària: els honoraris i les actuacions professionals
d’un veterinari.
• Sacrifici de l’animal i eliminació de les restes: el cost pel sacrifici necessari de
l’animal i l’eliminació de les seves restes.
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DISPOSICIONES
GENERALESArtículo
Preliminar
- Bases del contrato
CONDICIONS
GENERALS DEL
CONTRACTE
Artículo 1 - Definiciones
DISPOSICIONS GENERALS

VA

Article preliminar
BASES DEL CONTRACTE

R

LO

1. Aquesta
pòlissa
ha
estat
contractada sobre la base de les
declaracions formulades pel prenedor
de l’assegurança en la sol·licitud i el
qüestionari que li han estat sotmesos i
que motiven l’acceptació del risc per
part
de
l’assegurador,
amb
l’assumpció, per part seva, de les
obligacions derivades del contracte a
canvi de la prima corresponent.

pòlissa constitueixen un tot unitari,
fonament de l’assegurança, que només
inclou, dins els límits pactats, els riscs
que s’hi especifiquen.

N
CO

5. Si el contingut de la pòlissa
difereix
de
la
proposició
d’assegurança o de les clàusules
acordades,
el
prenedor
de
l’assegurança podrà reclamar a
l’entitat asseguradora, en el termini
d’un mes a comptar del lliurament de
la pòlissa, perquè corregeixi la
divergència existent. Transcorregut
aquest termini sense efectuar-se la
reclamació, cal atenir-se al que
disposa la pòlissa.

Article 1.
DEFINICIONS

T
AC
TR

2. Abans de la conclusió del
contracte,
el
prenedor
de
l’assegurança té el deure de declarar a
l’assegurador,
d’acord
amb
el
qüestionari que aquest li sotmeti, totes
les circumstàncies conegudes per ell
que puguin influir en la valoració del
risc. Queda exonerat d’aquest deure si
l’assegurador no li sotmet el
qüestionari o quan, tot i sotmetre-l’hi,
es tracti de circumstàncies que puguin
influir en la valoració del risc i que no
hi estiguin compreses.

En aquest contracte s’entén per:
1. Accident

4. La sol·licitud i el qüestionari
emplenats
pel
prenedor
de
l’assegurança, així com, si escau, la
proposició de l’assegurador i aquesta

S’entén per invalidesa permanent la
pèrdua orgànica o funcional dels
membres i les facultats de l’assegurat,
la intensitat de la qual descriu l’article

AL

U

3. La variació de les circumstàncies
declarades ha de ser comunicada a
l’assegurador.

La lesió corporal que deriva
d’una causa violenta, sobtada, externa
i aliena a la intencionalitat de
l’assegurat, que tingui lloc amb motiu
de l’acció de caçar i que produeixi la
defunció o la invalidesa permanent.
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SE

7. Danys materials

2. Acció de caçar

La lesió corporal, la malaltia o la mort
causades a persones físiques.

SE
N

3, i la recuperació de la qual no es
consideri previsible d’acord amb el
dictamen dels pèrits mèdics nomenats
de conformitat amb l’article 104 de la
Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de
contracte d’assegurança.

VA

3. Assegurat

LO

La conducta exercida per les persones
mitjançant l’ús d’armes amb la finalitat
de capturar les espècies declarades
susceptibles de caça.

R

9. Eliminació de les restes
El servei veterinari destinat a destruir el
cadàver de l’animal.

L’alliberament brusc d’energia que
produeix un augment sobtat i ràpid de
la pressió amb trencament violent de
l’arma propietat de l’assegurat.

N
CO

SANTA LUCÍA, SA, que assumeix el
risc pactat contractualment.
5. Beneficiari

8. Danys personals

10. Explosió

La persona física, titular de l’interès
objecte de l’assegurança i que, a falta
del prenedor, assumeix les obligacions
derivades del contracte.
4. Assegurador

El deteriorament, l’avaria o la
destrucció d’una cosa, així com la
lesió, la malaltia o la mort d’un animal.

6. Caçador

12. Perjudici

La pèrdua econòmica que és
conseqüència directa dels danys
personals i materials soferts pel tercer
perjudicat.

AL

13. Gossos assegurats

U

La persona que està en possessió de la
llicència de caça pertinent en període
de validesa i que compleix els altres
requisits exigits en la legislació en
matèria de caça.

Les originades pels honoraris i les
actuacions professionals efectuades
per
un
veterinari,
com
ara
exploracions,
radiografies,
medicaments,
intervencions
quirúrgiques, cures i estada en una
clínica quan siguin necessàries.

T
AC
TR

La persona física o jurídica, titular del
dret a la indemnització.

11. Despeses d’assistència veterinària

Els ensinistrats per a la caça d’edat
superior a dos anys i inferior a deu.
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SE

14. Pòlissa

garantia que tinguin el seu origen en
una mateixa causa, encara que pugui
donar lloc a efectes apreciats en
diferents fases, llocs o dates.
A l’efecte del límit de la indemnització
per anualitat de l’assegurança, es
considera com a data d’ocurrència del
sinistre el moment en què es va
produir el fet generador dels danys.

15. Prima

19. Suma assegurada

SE
N

El document que conté les condicions
reguladores de l’assegurança. Formen
part integrant de la pòlissa: les
condicions generals, les particulars i
especials que individualitzen el risc, i
els suplements i apèndixs que s’hi
emeten per complementar-la o
modificar-la.

LO

VA

16. Robatori

R

El preu de l’assegurança. El rebut ha
d’incloure, a més, els recàrrecs i
impostos que siguin aplicables
legalment.

Les actuacions efectuades per un
veterinari per acabar amb el patiment
irreversible de l’animal.
18. Sinistre

AL

UNITAT DE SINISTRE: Es considera
que constitueix un sol sinistre el
conjunt
de
les
reclamacions
formulades dins l’àmbit temporal de la

• Límit per anualitat d’assegurança:
La
quantitat
màxima
que
l’assegurador es compromet a
pagar per tots els conceptes, per
sinistres ocorreguts en el transcurs
de
la
mateixa
anualitat
d’assegurança. La suma es redueix
en quantia a mesura que es
consumeix al llarg d’una anualitat
d’assegurança. A aquests efectes
s’entén per anualitat d’assegurança
el període que va des de la data

U

El fet que, amb motiu de l’acció de
caçar, ha produït un dany durant la
vigència de la pòlissa i que està cobert
per aquesta.

• Límit per sinistre: La quantitat
màxima que l’assegurador es
compromet a pagar per tots els
conceptes corresponents a un
mateix
sinistre,
amb
independència del nombre de
perjudicats.

T
AC
TR

17. Sacrifici necessari

N
CO

L’apoderament il·legítim per part de
tercers de l’arma propietat de
l’assegurat mitjançant actes que
impliquen força en les coses, violència
o intimidació contra les persones.

La quantitat fixada en les condicions
d’aquesta pòlissa que representa el
límit màxim de la indemnització que
assumeix l’assegurador. Per a la
cobertura de responsabilitat civil,
defensa i fiances, pot adoptar les
modalitats següents:
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SE

SE
N

d’inici fins a la del seu primer
venciment anual, o bé entre dos
venciments anuals successius o
entre l’últim venciment anual i
l’extinció o la cancel·lació de
l’assegurança.

20. Tercer o tercera persona

21. Prenedor de l’assegurança
La persona física o jurídica que,
conjuntament amb l’assegurador,
subscriu aquest contracte i a qui
corresponen les obligacions que se’n
deriven, llevat de les que per la seva
naturalesa hagi de complir l’assegurat.

VA

Qualsevol persona física o jurídica
diferent de:

LO

• El prenedor de l’assegurança i de
l’assegurat.

R

• Els cònjuges, els ascendents i els
descendents de qualsevol grau, del
prenedor de l’assegurança i de
l’assegurat.

• El causant del sinistre.

AL

U

T
AC
TR

N
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• Les que conviuen amb el prenedor
de l’assegurança o amb l’assegurat.
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OBJETO Y EXTENSIÓN DEL SEGUROArtículo 2 - Garantías Básicas
OBJECTE I EXTENSIÓ DE L’ASSEGURANÇA

SE
N

PRESTACIONS DE L’ASSEGURADOR

Article 2.
GARANTIES BÀSIQUES

LO

VA

Dins els límits que estableixen les
condicions
d’aquesta
pòlissa,
l’assegurança únicament garanteix
contra aquells riscs la cobertura dels
quals s’especifica a continuació:

R

1. ASSEGURANÇA DE
RESPONSABILITAT CIVIL DEL
CAÇADOR, DE SUBSCRIPCIÓ
OBLIGATÒRIA (RD 63/1994 –
BOE 16/02/1994)

a) El pagament de la indemnització
als perjudicats o als seus
drethavents, sobre la base d’una
resolució judicial ferma o d’un
acord autoritzat per l’assegurador.
b) El pagament de l’import de
i
l’assistència
sanitària
farmacèutica prestada als tercers
perjudicats per l’Institut Nacional
de la Salut i les altres entitats
gestores del Sistema Nacional de la
Salut.

N
CO

L’objecte d’aquesta assegurança és
cobrir, de conformitat amb els límits
que
fixen
el
Reglament
de
l’assegurança de responsabilitat civil
del
caçador,
de
subscripció
obligatòria, i les condicions particulars
d’aquesta pòlissa, l’obligació de tot
caçador amb armes d’indemnitzar els
danys corporals causats a les persones
amb motiu de l’acció de caçar.

Fins al límit que estableix la garantia,
és a càrrec de l’assegurador:

a) Per un tret involuntari de l’arma.

A aquests efectes, es consideren

únicament membres de la partida

aquells caçadors que hagin practicat
l’exercici de la caça amb el motiu i en
el lloc de la producció del dany, i que
han utilitzat armes de la classe que ha
originat el dany.

AL

U

b) En temps de descans dins els límits
del terreny de caça, mentre
s’estigui
practicant
l’exercici
d’aquesta.

Si els danys assegurats han estat
causats pels integrants d’una partida de
caça i no consta l’autor d’aquests, han
de respondre solidàriament els
asseguradors dels membres d’aquesta
partida.

T
AC
TR

Així mateix, queden inclosos en
l’àmbit de la cobertura els danys
descrits anteriorment ocasionats:

RESPONSABILITAT CONCURRENT
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2. GARANTIA COMPLEMENTÀRIA
A L’ASSEGURANÇA DE
RESPONSABILITAT CIVIL DEL
CAÇADOR, DE SUBSCRIPCIÓ
OBLIGATÒRIA

• La direcció jurídica i la defensa de
l’assegurat davant les reclamacions
de responsabilitat civil emparades
per aquesta pòlissa, incloses les
infundades.

ÀMBIT TEMPORAL

Queda inclosa dins aquesta garantia la
responsabilitat civil derivada de la
possessió o l’ús, amb finalitats lícites i
el permís corresponent, d’armes
destinades al tir esportiu, així com la
participació
de
l’assegurat
en
competicions autoritzades o en els
entrenaments d’aquestes, mentre es
facin en un recinte adequat.

Aquesta cobertura queda limitada als
fets generats durant el període de
vigència de la pòlissa i la reclamació
dels quals s’hagi produït de forma
fefaent durant el període de vigència
esmentat o en el termini d’un any
natural a partir de la data de
finalització
o
cancel·lació
de
l’assegurança.

PRESTACIONS DE L’ASSEGURADOR

A aquests efectes es considera com a
data de la reclamació el moment en
què:

R

LO

VA

Ampliant les cobertures estipulades en
l’apartat 1, relatiu a l’assegurança de
responsabilitat civil del caçador, de
subscripció obligatòria i dins els límits
que estableixen les condicions
particulars, l’assegurador assumeix a
càrrec seu el pagament de les
indemnitzacions que un tercer exigeixi
extracontractualment
al
caçador
assegurat, pels danys personals o
materials, així com pels perjudicis
econòmics derivats d’aquests danys,
ocasionats
durant
la
vigència
d’aquesta cobertura, amb motiu de
l’acció de caçar, en temps de descans
dins els límits dels terrenys de caça
mentre se n’estigui practicant l’exercici
i a conseqüència de danys per
accidents en el desplaçament als/dels
llocs on es practiqui aquesta activitat.

• El pagament de les costes, les
despeses judicials o extrajudicials
inherents al sinistre.
• La constitució de les fiances
judicials exigides a l’assegurat per
garantir la responsabilitat civil
objecte de l’assegurança.

AL
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• El pagament de la indemnització
als perjudicats o als seus
drethavents, sobre la base d’una
resolució judicial ferma o d’un
acord autoritzat per l’assegurador.

T
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N
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• En procediments penals seguits
davant
tribunals
espanyols,
derivats
de
sinistres
de
responsabilitat civil emparats per
aquesta pòlissa, la constitució de
fiances judicials exigides a
l’assegurat, així com la direcció
jurídica i la defensa d’aquest.

• L’assegurador té coneixement de
la iniciació d’un procediment
judicial o administratiu, o bé de la
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presentació d’un requeriment
fefaent contra ell mateix o contra
l’assegurat.

VA

• L’assegurat té coneixement, per
primera vegada, de qualsevol tipus
de circumstàncies o informacions,
d’acord amb les quals es formularà
una reclamació contra ell o contra
l’assegurador, i es comunica a
aquest de forma fefaent.

LO

LLEVAT PACTE EN CONTRA, NO
QUEDA
COBERTA
LA
RESPONSABILITAT CIVIL PER:

R

a) Danys a béns o animals que es
trobin en poder de l’assegurat, sota
qualsevol títol.

Mitjançant
aquesta
cobertura,
l’assegurador assumeix a càrrec seu,
fins al límit que figura en les
condicions particulars i amb una
quantia mínima litigiosa del 4 %
d’aquest límit, les despeses necessàries
per a la reclamació amistosa o judicial
davant els tribunals espanyols, dels
danys personals i materials causats a
l’assegurat per un tercer, així com els
perjudicis derivats d’aquests, pels actes
o les omissions comesos amb motiu de
l’acció de caçar, però únicament i
exclusivament dins els límits i en els
casos que hagués quedat coberta la
responsabilitat civil d’aquest tercer, si
hagués tingut la condició d’assegurat
en aquesta pòlissa en el moment de
l’ocurrència del sinistre.

N
CO

b) Els danys causats als gossos
participants en la mateixa partida de
caça de l’assegurat.

3. RECLAMACIÓ DE DANYS

d) Els perjudicis que no siguin
conseqüència directa de danys
personals o materials causats a
terceres persones.
e) Els danys causats pels gossos fora
de les activitats de la caça.

AL

g) Els fets deguts únicament a la
culpa o negligència del perjudicat o a
força major.

Quan es produeixi algun conflicte
entre l’assegurat i l’assegurador,
motivat pel fet que aquest últim hagi de
sostenir en el sinistre interessos
contraris a la defensa de l’assegurat,
l’assegurador ho ha de posar en
coneixement de l’assegurat sense
perjudici d’efectuar les diligències que,
pel seu caràcter urgent, siguin
necessàries per a la defensa.

U

f) Els fets que han de ser objecte de
cobertura per una assegurança
obligatòria.

T
AC
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c) Els danys causats no tenint
l’assegurat les llicències de caça i de
tinença d’armes corresponents, així
com contravenint qualsevol normativa
sobre aquestes matèries.

L’assegurat té sempre dret a escollir
lliurement el procurador i l’advocat
que l’hagin de representar i defensar en
el procediment seguit per a la
reclamació dels danys. L’advocat i el
procurador designats per l’assegurat no
estan subjectes, en cap cas, a les
instruccions de l’assegurador.

Si l’assegurador arriba a un acord sobre
la indemnització que ha de satisfer el
tercer presumpte responsable per la via
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pòlissa i autoritzada
per a l’exercici de
Garantías
Opcionales

SE
N

amistosa, ho ha deArtículo
posar 3
enconeixement de l’assegurat perquè
aquest manifesti la seva conformitat. Si
l’assegurat es mostra disconforme amb
l’acord assolit i l’assegurador considera
que no és factible obtenir millors
resultats formulant una reclamació
judicial, l’assegurat tindrà la llibertat
d’iniciar pel seu compte les accions
legals que consideri convenients.
L’assegurador
queda
obligat
a
rescabalar-li les despeses judicials
degudament justificades en què hagi
incorregut en la reclamació, com ara
els honoraris de l’advocat, el
procurador i les costes, fins al límit
màxim de la suma establerta per a
aquesta garantia.

R

LO

VA

Només mitjançant la contractació
expressa, que ha de constar en les
condicions
particulars
d’aquesta
pòlissa, i el pagament de la prima
corresponent, es poden garantir:
1. DANYS A L’ARMA

LLEVAT PACTE EN CONTRA, NO
QUEDEN COBERTS:
a) Els danys directes o indirectes
produïts durant les operacions de
restauració o reparació de les armes.
b) Les avaries o danys parcials.
c) El furt o l’extraviament.
2. ACCIDENTS CORPORALS
DEFUNCIÓ O INVALIDESA
PERMANENT

L’assegurador garanteix el pagament
de les indemnitzacions convingudes
pels accidents corporals soferts per
l’assegurat amb motiu de l’acció de
caçar o de la pràctica del tir esportiu,
així com pels fets que puguin
ocasionar-se en desplaçar-se des del
seu lloc de residència fins a les zones
de caça o fins a les competicions per a
les quals hagi estat convocat, sempre
que s’efectuï en un dia hàbil per al seu
exercici, es trobi en possessió de la
llicència corresponent i la defunció o
la invalidesa permanent ocorri dins el
termini d’un any comptat des de la
data en què es va produir l’accident.
En cas de superar-se aquest termini,

AL

U

Mitjançant
aquesta
garantia,
l’assegurador
ha
d’indemnitzar
l’assegurat, dins els límits que
estableixen les condicions particulars,
els danys directes que, en els dies
hàbils per a la caça, es produeixin a
l’arma degudament identificada en la
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• L’explosió o la rebentada de l’arma
que la inutilitzi del tot.

T
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Article 3.
GARANTIES OPCIONALS

• El robatori al camp o a l’interior
d’un vehicle amb motiu dels
desplaçaments per exercir l’acció
de caçar.

N
CO

L’assegurat té dret a sotmetre a
arbitratge qualsevol diferència que
pugui sorgir entre ell i l’assegurador
sobre aquesta garantia. La designació
d’àrbitres no es pot fer abans que
sorgeixi la qüestió disputada.

la caça, motivats per:
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correspon als beneficiaris la prova de
la connexió entre l’accident i la
defunció o la situació d’invalidesa.
DESPESES PER ASSISTÈNCIA
MEDICOFARMACÈUTICA

INDEMNITZACIONS GARANTIDES
PER DEFUNCIÓ O INVALIDESA
PERMANENT
El límit màxim que ha d’indemnitzar
l’assegurador es calcula sobre la base
de la suma assegurada per a aquesta
garantia, indicada en les condicions
particulars, i d’acord amb el barem de
percentatges i les condicions següents:

R

LO

VA

L’assegurador garanteix el pagament
de les despeses necessàries que
s’originin amb motiu de l’assistència
medicoquirúrgica,
hospitalària
i
farmacèutica que necessiti l’assegurat
com a conseqüència d’un accident
garantit per la pòlissa, fins a l’import
que, per als serveis corresponents,
fixen les tarifes recollides pels
convenis
d’assistència
sanitària
derivada d’accidents de trànsit en els
àmbits de la sanitat pública i privada,
subscrits
pel
Consorci
de
Compensació d’Assegurances, la Unió
Espanyola d’Entitats Asseguradores
(UNESPA)
i
els
representants
corresponents
de
les
entitats
sanitàries, i amb un límit màxim del
capital indicat en les condicions
particulars per a aquesta cobertura.

Les indemnitzacions queden limitades
a les despeses efectuades en territori
espanyol i que es produeixin dins l’any
següent a la data de l’accident.
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BAREM DE PERCENTATGES D’INDEMNITZACIÓ
EPÍGRAFS

100
100
100
100
40
50

AL

U

DEFUNCIÓ (majors de 14 anys)
INVALIDESA PERMANENT:
 Alienació mental que exclogui qualsevol treball
 Paràlisi completa
 Ceguesa absoluta
 Pèrdua total d’un ull o reducció a la meitat de la visió
binocular
– Si la visió de l’altre estava perduda abans de
l’accident

PERCENTATGES
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Sordesa completa de les dues orelles
Sordesa completa d’una orella
– Si la sordesa de l’altra estava perduda abans de
l’accident
Ablació de la mandíbula inferior
Pèrdua completa dels moviments de la columna
cervical, amb manifestacions neurològiques o sense
Pèrdua completa dels moviments de la columna dorsal,
amb manifestacions neurològiques o sense
Pèrdua completa dels moviments de la columna lumbar,
amb manifestacions neurològiques o sense
Pèrdua o inutilització d’ambdós braços o d’ambdues
mans, o d’un braç i una cama, o d’un braç i un peu, o
d’ambdues cames o d’ambdós peus
Pèrdua total d’una cama o d’un peu
Pèrdua total del moviment d’un maluc o d’un genoll
Fractura no consolidada d’un genoll
Escurçament de més de cinc centímetres d’un membre
inferior
Fractura no consolidada d’una cama o d’un peu
Pèrdua del moviment d’un turmell
Amputació parcial d’un peu, inclosos tots els dits
Pèrdua del dit gros d’un peu
Pèrdua d’un dels altres dits d’un peu
Paràlisi total del nervi radial, cubital o mitjà
Síndrome de fuetada cervical
Vertigen
Brunzits a les orelles
Pèrdua del sentit de l’olfacte o del gust
Trastorns greus de les articulacions d’ambdós maxil·lars
Fractura d’una clavícula o luxació acromioclavicular
Pèrdua de dents. Per cada dent
Paràlisi completa del nervi ciàtic popliti extern
Paràlisi completa del nervi ciàtic popliti intern
Dificultat per a la marxa per la fractura de l’astràgal o
del calcani
Lumbàlgia
Trastorns subjectius postcommocionals amb el resultat
clínic neurològic i cocleovestibular negatiu
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100
50
25
20
15
25
15
40
10
5
25
11
15
5
5
15
10
1
30
20
20
11
7
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Pèrdua total del moviment de l’espatlla
Pèrdua total del braç o de la mà
Fractura no consolidada d’un braç
Pèrdua total del moviment del colze
Pèrdua total del moviment del canell
Pèrdua total de tres dits inclosos el polze o l’índex
Pèrdua total de tres dits que no siguin el polze o l’índex
Pèrdua total del polze i de l’índex
Pèrdua total del polze i d’un altre dit que no sigui l’índex
Pèrdua total de l’índex i d’un altre dit que no sigui el
polze
Pèrdua total de dos dits: del mig, l’anular o el menovell
Pèrdua total només del polze
Pèrdua total només de l’índex
Pèrdua total del dit del mig, l’anular o el menovell
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ESQ.
25
60
25
20
20
30
20
40
25

20
15
22
15
10

17
12
18
12
8

N
CO

CONDICIONS:

LO

VA






DRET
30
70
30
25
25
35
25
50
30

1. La impotència funcional total i
permanent
d’un
membre
és
assimilable a la pèrdua total d’aquest.

Si hi ha seqüeles que afecten un
mateix membre, la suma dels
percentatges de les incapacitats
parcials no pot excedir el fixat per a la
pèrdua total del membre afectat.
5. En cas que les conseqüències de
l’accident siguin agreujades per
l’acció d’una malaltia, d’un estat
constitucional o d’una incapacitat
preexistent, el grau d’invalidesa es
calcula sobre la base de les
conseqüències que hauria tingut en
una persona completament sana.

AL

U

3. En tots els casos que no estiguin
indicats en la taula de percentatges, el
grau d’invalidesa es fixa en proporció
a la seva gravetat, comparada amb les
invalideses enumerades.

T
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2. Per a cada falange dels dits només
es considera invalidesa permanent la
pèrdua total, i la indemnització es
computa: per la pèrdua d’una falange
del polze o del dit gros del peu, la
meitat del percentatge indicat en la
taula per la pèrdua total de cada un
dels dits esmentats; per la pèrdua de la
falange de qualsevol altre dit, un terç
del percentatge establert per a la
pèrdua total del dit respectiu.

4. Quan hi hagi seqüeles per les quals
correspongui indemnitzar d’acord
amb
diferents
epígrafs,
la
indemnització es fixa sumant-hi els
percentatges respectius d’aquesta,
sense que la suma pugui excedir el
100 % de la suma assegurada per a
aquesta garantia.
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6. Les persones que hagin declarat en
la
sol·licitud
que
utilitzen
preferentment la
mà esquerra
percebran per les lesions d’aquest
costat la indemnització que el barem
fixa per a la part dreta del cos.
BENEFICIARI D’AQUESTA
COBERTURA

VA

LO

Les indemnitzacions en cas de
defunció se satisfan al beneficiari
designat per l’assegurat d’aquesta
cobertura. Aquesta designació es pot
fer en la pòlissa, en una declaració
posterior escrita comunicada a
l’assegurador o en el seu testament.

R

Si en el moment de la defunció no hi
ha un beneficiari concretament
designat, la indemnització se satisfà,
per ordre preferent i excloent, a: els
seus fills; el cònjuge del difunt, sempre
que no n’estigui separat legalment o de
fet; els seus pares; els seus germans; i a
falta de tots ells, als seus hereus legals.
Si no n’hi ha, la indemnització formarà
part del patrimoni del prenedor de
l’assegurança.

1.000
centímetres
cúbics,
o
l’assegurat sigui condemnat per
aquesta causa.
b) Els danys com a conseqüència del
suïcidi i de les seves temptatives.
c) Els fets que no tinguin la
consideració d’accidents, d’acord amb
la definició que figura en aquestes
condicions generals.
d) Les malalties de tota classe.

En el cas que el beneficiari causi
dolosament el sinistre, queda nul·la la
designació feta a favor seu.
LLEVAT PACTE EN CONTRA, NO
QUEDEN COBERTS:

g) Els
danys
derivats
de
la
participació de l’assegurat en actes
delictius, desafiaments, apostes o
baralles.

h) Els accidents com a conseqüència
de la utilització, com a passatger o
tripulant, d’helicòpters i de mitjans de
navegació aeris no autoritzats per al
transport públic de viatgers, de
motocicletes o ciclomotors, avionetes

AL
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f) Els accidents que tinguin el seu
origen en un acte d’imprudència
manifestament temerària o culpa greu
de l’assegurat.

U

a) Els accidents que sobrevinguin a
l’assegurat per alienació mental,
embriaguesa o fent ús de drogues o
estupefaents,
així
com
de
medicaments no prescrits pel metge. A
aquests efectes es considera que hi ha
embriaguesa quan el grau d’alcohol a
la sang sigui superior a 0,80 grams per

T
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N
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e) Els danys com a conseqüència de:
hèrnies;
esvaniments;
síncopes;
cardiopaties; infarts de miocardi;
atacs d’apoplexia o d’epilèpsia i
epileptiformes, així com les lesions
corporals produïdes amb motiu
d’aquestes manifestacions o d’un altre
estat morbós; les conseqüències
d’operacions quirúrgiques, injeccions
i irradiacions que no hagin estat
motivades per un accident garantit per
aquesta assegurança, i les lesions
consecutives a operacions que la
persona assegurada s’ha practicat
sobre ella mateixa.
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comercials, particulars, esportives i
avions militars.

SE
N

3. DANYS ALS GOSSOS PROPIS

LO

VA

Mitjançant aquesta garantia i com a
conseqüència d’accident sofert per
l’animal assegurat en l’exercici de la
caça, l’assegurador ha d’indemnitzar
l’assegurat, fins al límit de la suma
assegurada que estableixen les
condicions particulars:
a) Les
despeses
veterinària.

d’assistència

R

b) El sacrifici necessari i l’eliminació
de les restes.

• Si no desitja quedar-se amb
l’animal, l’assegurador ha
d’indemnitzar les despeses de
sacrifici i d’eliminació de les
restes, així com les derivades
de
l’atenció
veterinària
prestada.
És condició indispensable que durant
tota la vigència de l’assegurança els
animals estiguin censats i identificats
mitjançant número de xapa, tatuatge o
microxip.
No són assegurables els gossos de
gossada, pels quals s’entén el conjunt
de gossos que practiquen la caça sota
el mandat de la mateixa persona.

N
CO

En cas de sacrifici necessari de
l’animal,
l’assegurador
ha
d’indemnitzar
les
despeses
d’assistència
veterinària
i
les
ocasionades pel sacrifici de l’animal i
l’eliminació de les restes.

cobrir les despeses d’atenció
veterinària.

a) L’assegurador ha d’abonar les
despeses d’atenció veterinària si,
en opinió del veterinari, l’animal
tindrà una recuperació que li
permeti seguir desenvolupant les
seves funcions.

Les cobertures d’aquesta assegurança
són aplicables únicament als fets
ocorreguts en territori espanyol i, per
a la cobertura de responsabilitat civil,
la reconeguda per resolució judicial
ferma dels tribunals espanyols.

AL

• Si desitja quedar-se amb
l’animal, l’assegurador ha de

Article 4.
ÀMBIT GEOGRÀFIC

U

b) Si, en opinió del veterinari,
l’animal quedarà amb importants
seqüeles permanents, l’assegurat
pot optar entre quedar-se amb
l’animal o no:

Els accidents ocorreguts fora de
l’exercici de la caça i en llocs i dies no
habilitats per a la seva pràctica.

T
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En cas d’un accident que no faci
necessari el sacrifici de l’animal:

LLEVAT PACTE EN CONTRA, NO
QUEDEN COBERTS ELS CASOS
SEGÜENTS:
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militars,
insurrecció, rebel·lió,
Artículo 4 - Ámbito
geográfico
Article 5.
revolució
o
bèl·liques.
Artículo
5 - Exclusiones para todas operacions
las coberturas
EXCLUSIONS
PER A TOTES
LES COBERTURES
• Erupcions volcàniques, huracans,

LLEVAT PACTE EN CONTRA, NO
QUEDEN COBERTS:

LO

VA

a) Els sinistres ocorreguts amb
anterioritat a l’entrada en vigor de les
cobertures de l’assegurança, així com
els ocorreguts com a conseqüència de
qualsevol risc la cobertura del qual no
figuri expressament pactada en les
condicions d’aquesta pòlissa.

R

b) Els danys produïts quan el sinistre
s’origini per dol o culpa greu del
prenedor de l’assegurança, de
l’assegurat o dels familiars d’aquests o
les persones que conviuen amb ells o
que en depenen, inclosos els
assalariats al seu servei i els llogaters,
quan aquestes persones hi hagin
intervingut en concepte d’autors,
còmplices o encobridors.

trombes, terratrèmols, tremolors
de terra, sismes submarins, embats
de mar a les costes, inundacions,
enfonsaments o qualsevol altre
fenomen
meteorològic
o
atmosfèric que no estigui cobert
expressament.
• Catàstrofe o calamitat nacional,
qualificada així pel poder públic.

N
CO

e) Els danys i les pèrdues de valor
ocasionats directament pels efectes
mecànics, tèrmics o radioactius deguts
a
reaccions
o
transmutacions
nuclears, qualsevol que sigui la causa
que els produeixi.

d) Els danys produïts amb motiu o
com a conseqüència de:

32

AL

• Guerra civil o internacional, hagi
estat precedida de declaració
oficial o no, alçaments populars o

g) Els danys produïts amb ocasió de la
participació de l’assegurat en apostes,
desafiaments o baralles.

U

• Actes polítics o socials o
sobrevinguts amb motiu d’avalots
populars, amotinaments, vagues,
disturbis interns i sabotatges.
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c) Els perjudicis o les pèrdues
indirectes de qualsevol classe que es
produeixin amb motiu d’un sinistre.

f) Els danys derivats de la infracció
de les lleis, els reglaments, les
ordenances o altres disposicions legals
vigents. En cap cas l’assegurador ha de
respondre del pagament de sancions o
multes ni de les conseqüències del seu
impagament.
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a la prima
resultant, amb l’objecte de
Artículo 6 - Riesgos
extraordinarios
Article 6.
mantenir
els
de les
cobertures
7 - Revalorización de primas nivells
y sumas
aseguradas
RISCSArtículo
EXTRAORDINARIS
de la pòlissa.

En cas de no haver-hi desviacions
positives respecte a l’índex de preus de
consum anual, les sumes assegurades i
la seva prima corresponent s’han de
modificar automàticament en cada
venciment
anual,
seguint
les
fluctuacions de l’esmentat índex de
preus de consum que publica l’Institut
Nacional d’Estadística en el seu butlletí
mensual o de l’últim índex corregit per
a les anualitats successives.

S’incorpora un resum de les normes
que regulen la cobertura del Consorci
de Compensació d’Assegurances al
final d’aquestes condicions generals.

2. DETERMINACIÓ DE LA PRIMA I
SUMA ASSEGURADA

R

LO

VA

El
Consorci
de
Compensació
d’Assegurances ha d’indemnitzar els
sinistres de caràcter extraordinari, de
conformitat amb el que estableix el
Reial decret legislatiu 7/2004, de 29
d’octubre, pel qual s’aprova el text
refós de l’Estatut legal del Consorci de
Compensació d’Assegurances (BOE de
5 de novembre), la Llei 50/1980, de 8
d’octubre, de contracte d’assegurança
(BOE de 17 d’octubre), el Reial decret
300/2004, de 20 de febrer, pel qual
s’aprova el Reglament de l’assegurança
de riscs extraordinaris (BOE de 24 de
febrer)
i
les
disposicions
complementàries.

N
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La revaloració automàtica és aplicable
a totes les garanties de la pòlissa, llevat
de les de responsabilitat civil i
reclamació de danys.

1. ABAST DE LA GARANTIA

A aquests efectes s’entén per:

• Índex base: El que correspon a
l’últim que ha publicat l’Institut
Nacional d’Estadística en la data
d’emissió de la pòlissa o
suplement, que s’ha de consignar
en les condicions particulars.

AL
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S’acorda
expressament
que
l’assegurador ha de revisar anualment
els
límits
d’indemnització
que
estableixen les condicions particulars,
de manera que en cas de produir-se
variacions en els costos dels serveis
que garanteix aquesta pòlissa, aquests
es traslladarien a la suma assegurada i

T
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Article 7.
REVALORACIÓ DE PRIMES I
SUMES ASSEGURADES

La nova suma revalorada i la nova
prima anual són les resultants de
multiplicar les que figuren en la pòlissa
pel factor que resulti de dividir l’índex
corrector entre l’índex base.

• Índex corrector: En cas de no
haver-hi desviacions positives en
els honoraris professionals o en els
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costos dels serveis garantits
respecte a l’índex de preus de
consum anual, s’ha d’agafar l’últim
publicat per l’Institut Nacional
d’Estadística dos mesos abans del
venciment anual de la pòlissa. En
cas contrari, s’ha d’aplicar el que
correspongui a l’experimentat per
aquests costos.

VA

3. EFECTES DE LA REVALORACIÓ

R

LO

El pagament de cada rebut incrementat
significa, a tots els efectes i des del
mateix moment del pagament,
l’augment de la suma assegurada.
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T
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N
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PERFECCIÓN, TOMA DE EFECTO Y DURACIÓN DEL SEGUROArtículo
FORMALITZACIÓ, ENTRADA EN VIGOR DEL
8 - Perfección
y efectos del
contratoDE L’ASSEGURANÇA
CONTRACTE
I DURADA
Artículo 9 - Duración del seguro
Article 8.
FORMALITZACIÓ I EFECTES
DEL CONTRACTE

Article 9.
DURADA DE
L’ASSEGURANÇA

R
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El contracte es formalitza amb el
consentiment
manifestat
per
la
subscripció de la pòlissa, o del
document provisional de cobertura, per
les parts contractants. Tanmateix, les
cobertures contractades i les seves
modificacions o addicions no tindran
efecte fins que no s’hagi satisfet el
rebut de la prima.

2. A l’expiració del període indicat en
les condicions particulars, el contracte
s’entén prorrogat per un termini d’un
any i així, successivament, a l’expiració
de cada anualitat.

N
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En cas de demora en el compliment de
qualsevol d’ambdós requisits, les
obligacions
de
l’assegurador
començaran a les 00.00 h del dia en
què hagin estat complerts.

1. Les garanties de la pòlissa entren en
vigor el dia i l’hora indicats en les
condicions particulars, sempre que
s’hagi formalitzat el contracte en la
forma estipulada en l’article anterior i
s’hagi satisfet el rebut de la prima.
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3. Les parts poden oposar-se a la
pròrroga del contracte mitjançant una
notificació escrita a l’altra part,
efectuada amb el termini, com a
mínim, d’un mes d’anticipació a la
conclusió del període de l’assegurança
en curs quan qui s’oposi a la pròrroga
sigui el prenedor de l’assegurança, i de
dos mesos quan sigui l’assegurador.
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PRIMA DEL SEGUROArtículo 10 - Pago de la prima
PRIMA DE L’ASSEGURANÇA
Article 10.
PAGAMENT DE LA PRIMA

LO

VA

1. El prenedor de l’assegurança està
obligat al pagament de la primera
prima en el moment de la
formalització del contracte. Les primes
successives s’han de fer efectives en els
venciments corresponents.

R

2. Si en les condicions particulars no
es determina cap lloc per al pagament
de la prima, s’entén que s’ha de fer en
el
domicili
del
prenedor
de
l’assegurança.

5. En cas de falta de pagament d’una
de les primes següents, la cobertura de
l’assegurador queda suspesa un mes
després del dia del seu venciment. Si
l’assegurador no reclama el pagament
dins els sis mesos següents al
venciment de la prima, s’entén que el
contracte queda extingit.
6. En qualsevol cas, l’assegurador,
quan el contracte està en suspens,
només pot exigir el pagament de la
prima del període en curs.

3. En cas que la pòlissa no hagi
d’entrar immediatament en vigor, el
prenedor de l’assegurança pot demorar
el pagament de la prima fins al moment
en què la pòlissa hagi de tenir efecte.

• El prenedor de l’assegurança ha de
lliurar a l’assegurador una carta
dirigida a l’establiment bancari o
caixa d’estalvis en què doni l’ordre
oportuna a l’efecte.

• La prima s’entén satisfeta al seu
venciment, llevat que, en intentarne el cobrament dins el termini de
gràcia d’un mes, no hi hagi fons
suficients en el compte del
prenedor de l’assegurança. En

AL
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8. Si les condicions particulars
determinen la domiciliació bancària
dels rebuts de prima successius, són
aplicables les normes següents:

U

4. Si per culpa del prenedor de
l’assegurança no s’ha pagat la primera
prima, o no s’ha pagat la prima única
al seu venciment, l’assegurador té dret
a resoldre el contracte o a exigir el
pagament de la prima deguda per la via
executiva sobre la base de la pòlissa. Si
la prima no s’ha pagat abans que es
produeixi el sinistre, l’assegurador
queda alliberat de la seva obligació.
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7. Si el contracte no ha estat resolt o
extingit de conformitat amb els
números anteriors, la cobertura torna a
tenir efecte a les 00.00 h del dia en què
el prenedor de l’assegurança o
l’assegurat va pagar-ne la prima.
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aquest cas, l’assegurador ha de
notificar
al
prenedor
de
l’assegurança que té el rebut a la
seva disposició en el domicili de
l’assegurador i el prenedor de
l’assegurança queda obligat a
satisfer-ne la prima en el domicili
esmentat.

9. El pagament de les primes efectuat a
l’agent d’assegurances que mitjanci o
hagi mitjançat en el contracte té els
mateixos efectes que si s’hagués
efectuat directament a l’assegurador.
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• Si l’assegurador deixa transcórrer el
termini de gràcia sense presentar el
rebut al cobrament i en fer-ho no hi
ha fons suficients en el compte, ho
ha de notificar al prenedor de
l’assegurança, per carta certificada
o un mitjà inqüestionable, i li ha de
concedir un nou termini d’un mes
perquè comuniqui a l’assegurador
la forma en què en satisfarà
l’import. Aquest termini es computa
des de la recepció de la carta o
notificació esmentades en l’últim
domicili comunicat a l’assegurador.

AL

U
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TRAMITACIÓN DE SINIESTROSArtículo 11 - Tramitación de los
TRAMITACIÓ DE SINISTRES
siniestros
Article 11.
TRAMITACIÓ DELS SINISTRES

VA

1. EN QUALSEVOL SINISTRE

R

LO

a) El prenedor de l’assegurança o
l’assegurat ha de posar els mitjans al
seu
abast
per
minorar
les
conseqüències del sinistre, així com
conservar,
llevat
d’impossibilitat
justificada, els vestigis d’aquest.

b) Ni el prenedor de l’assegurança, ni
l’assegurat ni cap persona en nom seu,
no poden negociar, ni admetre ni
rebutjar
cap
reclamació
sense
l’autorització de l’assegurador.

N
CO

b) El prenedor de l’assegurança o
l’assegurat ha de comunicar a
l’assegurador
l’esdeveniment
del
sinistre, les seves circumstàncies i
conseqüències en el menor termini
possible i, com a màxim, dins set dies
comptadors des d’haver-lo conegut.
Així mateix, ha de comunicar a
l’assegurador
si
hi
ha
altres
assegurances que emparen el mateix
risc.

no hi hagués l’assegurança. Han de
comunicar
a
l’assegurador,
immediatament després de la seva
recepció i com a molt tard en el
termini de quaranta-vuit hores,
qualsevol notificació que arribi al seu
coneixement i que pugui estar
relacionada amb el sinistre.

d) En qualsevol procediment judicial
que es derivi d’un sinistre emparat per
la pòlissa, l’assegurador ha d’assumir, a
càrrec seu, la direcció jurídica davant
la reclamació del perjudicat, i designar

AL
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a) El prenedor de l’assegurança i
l’assegurat estan obligats a adoptar
totes les mesures que afavoreixin la
seva defensa davant reclamacions de
responsabilitat, i han de mostrar-se tan
diligents en el seu compliment com si

T
AC
TR

2. EN SINISTRES QUE ORIGININ
RECLAMACIONS DE
RESPONSABILITAT CIVIL,
DEFENSA I FIANCES

c) L’assegurador ha d’agafar la direcció
de totes les gestions relacionades amb
el sinistre, actuant en nom de
l’assegurat per tractar amb els
perjudicats, els seus drethavents o
reclamants, i l’assegurat s’ha de
comprometre a prestar la seva
col·laboració. Si per falta d’aquesta
col·laboració es perjudiquen o
disminueixen les possibilitats de
defensa del sinistre, l’assegurador
podrà reclamar a l’assegurat els danys
i perjudicis en proporció al perjudici
sofert.
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els advocats i procuradors que
defensaran i representaran l’assegurat
en les actuacions judicials que se li
segueixin
en
reclamació
de
responsabilitat civil coberta per aquesta
pòlissa, fins i tot quan aquestes
reclamacions
siguin
infundades.
L’assegurat
ha
de
prestar
la
col·laboració necessària per a aquesta
defensa i s’ha de comprometre a
atorgar els poders i l’assistència
personal que siguin necessaris.

LO

VA

R

e) Sigui quina sigui la decisió o el
resultat del procediment judicial,
l’assegurador es reserva la decisió
d’exercir els recursos legals que siguin
procedents contra aquesta decisió o
resultat, o de conformar-s’hi.

la direcció jurídica a les mans de
l’assegurador o confiar la seva pròpia
defensa a una altra persona. En aquest
últim cas, l’assegurador queda obligat a
abonar les despeses d’aquesta direcció
jurídica fins al límit pactat en la pòlissa.
3. EN SINISTRES DE DANYS A
L’ARMA

N
CO

El prenedor de l’assegurança o
l’assegurat ha de declarar el fet, en el
termini més breu possible, davant la
Intervenció d’Armes i Explosius de la
Guàrdia Civil corresponent, i indicar la
data i l’hora del sinistre, la descripció
de l’arma i l’existència d’assegurança, i
remetre a l’assegurador un justificant de
la declaració.

a) En cas de DEFUNCIÓ per accident
de l’assegurat, és necessari aportar a
l’assegurador, amb les legalitzacions i
legitimacions que corresponguin:

• El certificat del metge que l’hagi
assistit, o del Jutjat d’Instrucció o
del Registre Civil, en què es detallin
la causa i les circumstàncies de la
defunció que acreditin fefaentment
la mort per accident.
• Els documents que acreditin la
condició i
personalitat dels
beneficiaris.

AL

U

g) Quan es produeixi algun conflicte
entre l’assegurat i l’assegurador,
motivat pel fet que aquest últim hagi de
sostenir en el sinistre interessos
contraris a la defensa de l’assegurat,
l’assegurador ho ha de posar en
coneixement de l’assegurat sense
perjudici d’efectuar les diligències que,
pel seu caràcter urgent, siguin
necessàries per a la defensa. En aquest
cas, l’assegurat pot optar entre mantenir

4. EN SINISTRES D’ACCIDENTS
CORPORALS

T
AC
TR

f)
Si
l’assegurador
considera
improcedent el recurs, ho ha de
comunicar a l’assegurat, el qual té la
llibertat d’interposar-lo exclusivament
pel seu compte, i l’assegurador queda
obligat a reemborsar-li les despeses
judicials i les d’advocat i procurador en
cas que aquest recurs prosperi.

• La
documentació
exigible
legalment a efectes tributaris.
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b) En
cas
d’INVALIDESA
PERMANENT originada per accident,
és necessari enviar a l’assegurador:

VA

• Un informe detallat del metge o els
metges que tractin o hagin tractat
l’accidentat que indiqui les
característiques o conseqüències de
l’accident que ha causat la
invalidesa.

LO

• Mentre no es produeixi l’alta
definitiva, els certificats mèdics
sobre el curs de les lesions, tantes
vegades
com
ho
demani
l’assegurador.

R

La determinació del grau d’invalidesa
que es derivi de l’accident s’ha
d’efectuar després que l’assegurat
presenti
el
certificat
mèdic
d’incapacitat i l’assegurador faci les
comprovacions oportunes a aquest
efecte.

5. EN SINISTRES DE DANYS ALS
GOSSOS PROPIS
El prenedor de l’assegurança o
l’assegurat s’ha de dirigir al veterinari
més proper al lloc de l’esdeveniment, i
ha d’obtenir-ne un informe en què ha
de constar el següent:
• Data i hora d’entrada a la clínica o
d’assistència del veterinari.
• Descripció de l’animal objecte
d’atenció.
• Tipus d’accident sofert.
• Estat de l’animal en arribar a la
clínica.
• Serveis veterinaris prestats.

N
CO

• Conclusions
i,
si
escau,
observacions sobre el tractament a
seguir.
• Signatura i número de col·legiat del
veterinari que va atendre l’animal.

• Dades de la clínica on es va atendre
l’animal.

T
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TR

L’assegurador ha de notificar per escrit
a l’assegurat la quantia de la
indemnització que li correspongui,
d’acord amb el grau d’invalidesa que es
dedueixi del certificat aportat i del
barem de percentatges que figura en
aquestes condicions particulars.

U

En cas d’un accident que no origini la
mort de l’animal ni en faci necessari el
sacrifici, l’informe del veterinari ha
d’indicar el diagnòstic, el tractament i
les seqüeles residuals que puguin
quedar en l’animal després del seu
tractament.

AL

Aquests documents, juntament amb la
factura satisfeta per l’assistència
prestada, s’han de presentar a
l’assegurador per al seu rescabalament,
si escau.
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VALORACIÓN DE LOS DAÑOSArtículo 12 - Acuerdo entre las partes o
VALORACIÓ DELS DANYS
designación de peritos
influeixin en la determinació de la
indemnització i la proposta de l’import
líquid de la indemnització.

Article 12.
ACORD ENTRE LES PARTS O
DESIGNACIÓ DE PÈRITS

VA

1. ACORD ENTRE LES PARTS

R

LO

L’assegurador s’ha de personar, al més
aviat possible, al lloc del sinistre per
mitjà de la persona que designi per
començar
les
operacions
de
comprovació de les causes i la forma
d’ocurrència del sinistre, de les
declaracions que conté la pòlissa i dels
danys.

5. Quan no hi hagi acord entre els
pèrits, ambdues parts han de designar
un tercer pèrit de conformitat i, si no hi
ha conformitat, es pot promoure un
expedient en la forma que preveu la
Llei de la jurisdicció voluntària o la
legislació notarial. En aquest cas, el
dictamen pericial s’ha d’emetre en el
termini que indiquin les parts o, si no,
en el de trenta dies a partir de
l’acceptació del nomenament del tercer
pèrit.

1. Si no s’assoleix l’acord esmentat en
el número precedent, dins el termini de
40 dies a partir de la recepció de la
declaració de sinistre, cada part ha de
designar un pèrit, i ha de constar per
escrit l’acceptació d’aquests.

AL

3. En cas que els pèrits arribin a un
acord, s’ha de reflectir en una acta
conjunta en què s’ha de fer constar les
causes del sinistre, la valoració dels
danys, les altres circumstàncies que

6. El dictamen dels pèrits, per
unanimitat o per majoria, s’ha de
notificar a les parts de manera
immediata i de forma inqüestionable, i
és vinculant per a aquestes, llevat que
alguna de les parts l’impugni
judicialment, dins el termini de trenta
dies, en el cas de l’assegurador, i de
cent vuitanta en el de l’assegurat,
computats ambdós des de la data de la
seva notificació. Si en els terminis
esmentats no s’interposa l’acció
corresponent, el dictamen pericial
esdevé inatacable.

U

2. Una vegada designats els pèrits i
acceptat el càrrec, el qual és
irrenunciable, aquests han d’iniciar
seguidament els seus treballs.

T
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Si les parts es posen d’acord en
qualsevol moment sobre l’import i la
forma de la indemnització, cal atenir-se
al que estipula l’article 13 d’aquestes
condicions generals.
2. DESIGNACIÓ DE PÈRITS

4. Si una de les parts no ha fet la
designació, està obligada a realitzar-la
en els vuit dies següents a la data en
què sigui requerida per la que hagi
designat el seu, i si no ho fa en aquest
últim termini, s’entén que accepta el
dictamen que emeti el pèrit de l’altra
part, i hi queda vinculada.
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7. Cada part ha de satisfer els honoraris
del seu pèrit. Els del tercer pèrit i altres
despeses que ocasioni la taxació
pericial són a càrrec de l’assegurat i de
l’assegurador a parts iguals. No obstant
això, si qualsevol de les parts ha fet
necessari el peritatge perquè ha
mantingut una valoració del danys
manifestament
desproporcionada,
aquesta part és l’única responsable de
les despeses esmentades.

VA

3. VALORACIÓ DELS DANYS

Quan la sobreassegurança que preveu
el paràgraf anterior sigui a causa de
mala fe de l’assegurat, el contracte és
ineficaç.
No
obstant
això,
l’assegurador, de bona fe, pot retenir
les primes vençudes i les del període en
curs.
Les armes es valoren d’acord amb el
valor de nou en el moment del sinistre,
menys la depreciació per l’ús,
l’antiguitat, l’obsolescència i l’estat de
conservació.

LO

En cas que en el mercat no hi hagi
armes similars a les sinistrades, s’han de
prendre com a base de valoració altres
de característiques i prestacions
similars.

La determinació dels danys a l’arma
s’ha de fer tenint en compte el valor de
l’arma assegurada en el moment
immediatament anterior a l’ocurrència
del sinistre.

Per al cas d’explosió o rebentada de
l’arma, s’entén per pèrdua total de
l’arma quan aquesta quedi totalment
destruïda o quan l’import de la seva
reparació
excedeixi
la
suma
assegurada o el valor atribuït a l’arma
d’acord amb els criteris exposats aquí,
si aquest és inferior.

R

Les despeses desemborsades per
l’assegurat i que, en virtut de la pòlissa,
hagin de ser reintegrades per
l’assegurador, s’avaluen d’acord amb la
factura.

1. La suma assegurada representa el
límit màxim de la indemnització que ha
de pagar l’assegurador en cada garantia
afectada pel sinistre.
2. L’assegurança no pot ser objecte
d’enriquiment injust per a l’assegurat.
3. CONCURRÈNCIA
D’ASSEGURANCES: Si hi ha diverses
assegurances de danys sobre els
mateixos béns i riscs, l’assegurador ha
de contribuir a la indemnització i a les
despeses de taxació a prorrata de la
suma que asseguri.

AL
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4. CÀLCUL DE LA INDEMNITZACIÓ

U

SOBREASSEGURANÇA: Si la suma
assegurada supera notablement el valor
de l’arma assegurada, qualsevol de les
parts pot exigir la reducció de la suma i
de la prima, i s’ha de restituir a
l’assegurat l’excés de les primes
percebudes. Si es produeix un sinistre,
l’assegurador ha d’indemnitzar el dany
efectivament causat.

T
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REGLA PROPORCIONAL: Si en el
moment de la producció del sinistre la
suma assegurada és inferior al valor de
l’arma, l’assegurador ha d’indemnitzar
el dany causat en la mateixa proporció
en què la suma esmentada cobreix
l’arma assegurada.
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PAGO DE LA INDEMNIZACIÓNArtículo 13 - Procedimiento y plazos
PAGAMENT
DE LA INDEMNITZACIÓ
Artículo
14 - Recuperaciones
en caso de robo
Artículo 15 - En siniestros indemnizables por responsabilidad civil
Article 13.
PROCEDIMENTS I TERMINIS

Article 14.
RECUPERACIONS EN CAS DE
ROBATORI

LO

VA

1. L’assegurador està obligat a satisfer la
indemnització a l’acabament de les
investigacions i els peritatges necessaris
per establir l’existència del sinistre i, si
escau, l’import dels danys que en
resultin.

R

2. Si la fixació dels danys es va fer per
acord directe, l’assegurador ha de
pagar la suma convinguda en el termini
màxim de cinc dies a comptar de la
data en què ambdues parts van firmar
l’acord.

EN SINISTRES DE ROBATORI DE
L’ARMA
Si l’arma es recupera abans de seixanta
dies, comptats des de la data
d’ocurrència del sinistre, l’assegurat
l’ha de rebre.

N
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Si l’arma es recupera transcorregut el
termini esmentat i una vegada pagada
la indemnització, l’assegurat pot retenir
la indemnització percebuda, si
abandona la propietat de l’arma a favor
de l’assegurador, o readquirir-la, en
aquest cas, restituint la indemnització
percebuda per l’arma retornada.

L’assegurador, dins els límits i les
condicions de la pòlissa, ha d’abonar la
indemnització en el termini màxim de
cinc dies a partir de la data en què hagi
estat determinada per reconeixement
de responsabilitat fet per l’assegurador,
o en què aquest tingui coneixement de
la sentència ferma que fixi la quantia de
la indemnització.

AL

U

4. Si no s’ha assolit un acord,
l’assegurador ha de pagar a l’assegurat,
dins els quaranta dies a partir de la
recepció de la declaració del sinistre,
l’import mínim del que pugui deure,
d’acord amb les circumstàncies
conegudes per l’assegurador.

Article 15.
EN SINISTRES
INDEMNITZABLES PER
RESPONSABILITAT CIVIL

T
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3. Si la taxació dels danys es va fer per
acord de pèrits, l’assegurador ha
d’abonar l’import indicat per aquests en
un termini de cinc dies a partir del
moment en què ambdues parts hagin
consentit i acceptat l’acord pericial,
amb la qual cosa aquest esdevé
inatacable.
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DISPOSICIONES FINALESArtículo
16 -FINALS
Extinción y nulidad del contrato
DISPOSICIONS
Artículo 17 - Formas de cancelación del contrato
Artículo 18 - Comunicaciones
contracte
després
de
cada
comunicació de sinistre, hagi donat
lloc al pagament de la indemnització o
no.

Article 16.
EXTINCIÓ I NUL·LITAT DEL
CONTRACTE

R

LO

VA

1. Si
durant
vigència
de
la
l’assegurança
es
produeix
la
desaparició de l’interès assegurat, des
d’aquell
moment
el
contracte
d’assegurança queda
extingit
i
l’assegurador té el dret de fer seva la
prima no consumida.

1. AL VENCIMENT ANUAL
El prenedor de l’assegurança o
l’assegurador pot rescindir el contracte
al venciment anual de l’assegurança,
d’acord amb el que indica l’article 9
d’aquestes condicions generals.

1. Totes les comunicacions de les
parts que intervenen en el contracte
s’han de fer per escrit.

AL

Tant el prenedor de l’assegurança, amb
el coneixement exprés de l’assegurat si
són
persones
diferents,
com
l’assegurador, poden resoldre el

Article 18.
COMUNICACIONS

U

2. DESPRÉS D’UN SINISTRE

La resolució del contracte efectuada
d’acord amb el que preveu aquest
número no modifica les obligacions i
els drets respectius de les parts en
relació amb els sinistres declarats.
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Article 17.
FORMES DE CANCEL·LACIÓ
DEL CONTRACTE

L’assegurador ha de reintegrar al
prenedor de l’assegurança la part de la
prima corresponent al període
d’assegurança no cobert per la prima
satisfeta.

N
CO

2. El contracte és nul si en el moment
de la seva conclusió el risc no hi és, ha
ocorregut el sinistre o no hi ha un
interès
de
l’assegurat
per la
indemnització del dany.

La part que prengui la decisió de
resoldre el contracte ho ha de notificar
a l’altra per carta certificada, cursada
dins el termini de trenta dies des que
es determini que la indemnització no
és procedent o des de la liquidació, si
escau. La resolució tindrà efecte una
vegada transcorreguts quinze dies des
de la data de la notificació anterior.

2. Les comunicacions que efectuï el
prenedor de l’assegurança, o si escau
l’assegurat, a l’agent d’assegurances
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que mitjanci o que hagi mitjançat en el
Artículo
contracte, tindran els mateixos
efectes
que si s’haguessin realitzat directament
a l’assegurador.

19 - Ley aplicable

Article 19.
LLEI APLICABLE

R

LO

VA

La llei espanyola és l’aplicable a aquest
contracte d’assegurança.
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Fet per duplicat a Madrid, en la data que figura en les condicions particulars.

VA

Llegit i acceptat:

EL PRENEDOR DE L’ASSEGURANÇA/L'ASSEGURAT

R

LO

L’assegurador
santalucía
El director general

AL
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Clàusula d’indemnització
pel indemnización
Consorci de Compensació
de
Cláusula de
por eld’Assegurances
C.C.S.
les pèrdues derivades d’esdeveniments extraordinaris en assegurances amb
cobertures combinades de danys a persones i a béns i de responsabilitat civil
en vehicles terrestres automòbils

(Resolució de 28 de març de 2018, de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions. BOE
núm. 92, de 16 d’abril de 2018)

VA

R

LO

De conformitat amb el que estableix el
text refós de l’Estatut legal del Consorci
de
Compensació
d’Assegurances,
aprovat pel Reial decret legislatiu
7/2004, de 29 d’octubre, el prenedor
d’un contracte d’assegurança dels que
han d’incorporar obligatòriament un
recàrrec a favor de l’entitat pública
empresarial esmentada té la facultat de
convenir la cobertura dels riscs
extraordinaris amb qualsevol entitat
asseguradora que tingui les condicions
que exigeix la legislació vigent.

Que el risc extraordinari cobert pel
Consorci
de
Compensació
d’Assegurances no estigui emparat
per la pòlissa d’assegurança
contractada
amb
l’entitat
asseguradora.

b)

Que, tot i estar emparat per
aquesta pòlissa d’assegurança, les
obligacions
de
l’entitat
asseguradora no es puguin complir
per
haver
estat
declarada
judicialment en concurs o per estar
subjecta a un procediment de
liquidació intervinguda o assumida
pel Consorci de Compensació
d’Assegurances.

Les indemnitzacions derivades de
sinistres produïts per esdeveniments
extraordinaris ocorreguts a Espanya, i
que afectin riscs situats a Espanya i, en
el cas de danys a les persones, també els
ocorreguts a l’estranger quan l’assegurat
tingui la seva residència habitual a
Espanya, les ha de pagar el Consorci de
Compensació d’Assegurances quan el
prenedor hagi satisfet els recàrrecs
corresponents al seu favor i es produeixi
alguna de les situacions següents:

T
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a)

El
Consorci
de
Compensació
d’Assegurances ha d’ajustar la seva
actuació al que disposen l’Estatut legal
esmentat, la Llei 50/1980, de 8
d’octubre, de contracte d’assegurança,
el Reglament de l’assegurança de riscs
extraordinaris, aprovat pel Reial decret
300/2004, de 20 de febrer, i les
disposicions complementàries.

AL

U

48

Condicions Generals del contracte

santalucía
ASSEGURANCES

SE

SE
N

RESUMEN DE NORMAS
LEGALES1.
Acontecimientos
extraordinarios
I. RESUM
LEGALS
DE NORMES
cubiertos
2. Riesgos
excluidos de
Consorci
Compensació
1. Esdeveniments
extraordinaris coberts

a)

c)

a)
b)

Els ocasionats violentament com a
conseqüència
de
terrorisme,
rebel·lió, sedició, motí i tumult
popular.

Els que no donin lloc a
indemnització d’acord amb la Llei
de contracte d’assegurança.
Els ocasionats en béns assegurats
per un contracte d’assegurança
diferent d’aquells en què és
obligatori el recàrrec a favor del
Consorci
de
Compensació
d’Assegurances.
Els deguts a vici o defecte propi
de la cosa assegurada, o a la seva
falta manifesta de manteniment.
Els produïts per conflictes armats,
encara que no hagi precedit la
declaració oficial de guerra.
Els derivats de l’energia nuclear,
sense perjudici del que estableix
la Llei 12/2011, de 27 de maig,
sobre responsabilitat civil per
danys nuclears o produïts per
materials radioactius. No obstant
l’anterior, sí que s’entenen
inclosos tots els danys directes
ocasionats en una instal·lació
nuclear assegurada, quan siguin
conseqüència d’un esdeveniment
extraordinari que afecti la
mateixa instal·lació.
Els deguts a la mera acció del
temps, i en el cas de béns
totalment
o
parcialment
submergits de forma permanent,

Fets o actuacions de les forces
armades o de les forces i els cossos
de seguretat en temps de pau.

d)
e)

f)

AL

U

Els fenòmens atmosfèrics i sísmics, les
erupcions volcàniques i la caiguda de
cossos siderals s’han de certificar, a
instàncies
del
Consorci
de
Compensació
d’Assegurances,
mitjançant informes expedits per
l’Agència Estatal de Meteorologia
(AEMET), l’Institut Geogràfic Nacional i
els
altres
organismes
públics
competents en la matèria. En els casos
d’esdeveniments de caràcter polític o
social, així com en el supòsit de danys
produïts per fets o actuacions de les
forces armades o de les forces o els
cossos de seguretat en temps de pau, el

c)

T
AC
TR

N
CO

b)

2. Riscs exclosos

R

LO

VA

Els fenòmens de la naturalesa
següents: terratrèmols i sismes
submarins;
inundacions
extraordinàries,
incloses
les
produïdes per embats de mar;
erupcions volcàniques; tempesta
ciclònica atípica (inclosos els vents
extraordinaris amb ratxes superiors
a 120 km/h i els tornados), i
caigudes de cossos siderals i
aeròlits.

d’Assegurances
pot
demanar
informació sobre els fets ocorreguts als
òrgans jurisdiccionals i administratius
competents.
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SE
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g)

els imputables a la mera acció de
l’onatge o dels corrents ordinaris.
Els produïts per fenòmens de la
naturalesa diferents dels indicats
en l’apartat 1.a) anterior i, en
particular, els produïts per
l’elevació del nivell freàtic, el
moviment
de
vessants,
el
lliscament o l’assentament de
terrenys, el despreniment de
roques i fenòmens similars, llevat
que
aquests
hagin
estat
ocasionats manifestament per
l’acció de l’aigua de pluja que, al
seu torn, hagi provocat a la zona
una
situació
d’inundació
extraordinària i es produeixin
amb caràcter simultani a aquesta
inundació.
Els causats per actuacions
tumultuàries produïdes en el curs
de reunions i manifestacions
dutes a terme d’acord amb el que
disposa la Llei orgànica 9/1983,
de 15 de juliol, reguladora del
dret de reunió, així com durant el
transcurs de vagues legals, llevat
que les actuacions esmentades
puguin ser qualificades com a
esdeveniments extraordinaris dels
indicats en l’apartat 1.b) anterior.
Els causats per mala fe de
l’assegurat.
Els derivats de sinistres per
fenòmens naturals que causin
danys en els béns o pèrdues
pecuniàries
quan
la
data
d’emissió o d’efecte de la pòlissa,
si és posterior, no precedeixi en
set dies naturals aquell en què ha
ocorregut el sinistre, llevat que
la
quedi
demostrada
impossibilitat de contractació
anterior de l’assegurança per
inexistència
d’interès

h)

R

LO

VA

k)

i)
j)
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l)

T
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assegurable. Aquest període de
carència no s’aplica en cas de
reemplaçament o substitució de
la pòlissa, en la mateixa o una
altra entitat, sense solució de
continuïtat, excepte en la part
que sigui objecte d’augment o
nova cobertura. Tampoc no
s’aplica en la part dels capitals
assegurats que resulti de la
revaloració automàtica prevista
en la pòlissa.
Els corresponents a sinistres
produïts abans del pagament de
la primera prima o quan, de
conformitat amb el que estableix
la
Llei
de
contracte
d’assegurança, la cobertura del
Consorci
de
Compensació
d’Assegurances estigui suspesa o
l’assegurança quedi extingida per
falta de pagament de les primes.
En cas de danys en els béns, els
indirectes o les pèrdues derivades
de danys directes o indirectes,
diferents
de
les
pèrdues
pecuniàries delimitades com a
indemnitzables en el Reglament
de
l’assegurança
de
riscs
extraordinaris. En particular, no
queden compresos en aquesta
cobertura els danys o les pèrdues
sofertes com a conseqüència del
tall
o
l’alteració
del
subministrament
exterior
d’energia
elèctrica,
gasos
combustibles, fuel, gasoil, o altres
fluids, ni qualssevol altres danys o
pèrdues indirectes diferents de les
esmentades en el paràgraf
anterior, encara que aquestes
alteracions es derivin d’una causa
inclosa en la cobertura de riscs
extraordinaris.

Condicions Generals del contracte

santalucía
ASSEGURANCES

SE

SE
N

m) Els sinistres que, per la seva
magnitud
ud gravetat, el Govern de3.
la nació qualifiqui com a
catàstrofe o calamitat nacional.
n) En cas de responsabilitat civil en
vehicles terrestres automòbils, els
danys
personals
derivats
d’aquesta cobertura.

VA

3. Franquícia

I. La franquícia a càrrec de l’assegurat
és:

LO

En el cas de danys directes, en les
assegurances contra danys a les
coses, la franquícia a càrrec de
l’assegurat és d’un 7 % de la
quantia
dels
danys
indemnitzables
produïts
pel
sinistre. No obstant això, no
s’efectua cap deducció per
franquícia als danys que afectin
habitatges,
comunitats
de
propietaris
d’habitatges
ni
vehicles que estiguin assegurats
per una pòlissa d’assegurança
d’automòbils.

b)

En el cas de pèrdues pecuniàries
diverses, la franquícia a càrrec de
l’assegurat és la mateixa que
preveu la pòlissa, en temps o en
quantia, per a danys que siguin
conseqüència
de
sinistres
ordinaris de pèrdua de beneficis.
Si hi ha diverses franquícies per a
la cobertura de sinistres ordinaris
de pèrdua de beneficis, s’apliquen
les previstes per a la cobertura
principal.

c)

Quan en una pòlissa s’estableixi
una franquícia combinada per a
danys i pèrdua de beneficis, el

de

Compensació

danys materials amb deducció de
la franquícia que correspongui
per aplicació del que preveu la
lletra a) anterior, i la pèrdua de
beneficis produïda amb deducció
de la franquícia que estableix la
pòlissa per a la cobertura
principal, minorada en la
franquícia
aplicada
en
la
liquidació dels danys materials.

II. En les assegurances de persones no
s’efectua cap deducció per franquícia.

R

a)

Consorci

d’Assegurances ha de liquidar els
Franquicia

AL

U
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SE

4. Extensió de la cobertura

La
cobertura
dels
riscs
extraordinaris
comprèn
els
mateixos béns o persones, així
com
les
mateixes
sumes
assegurades que s’hagin establert
en les pòlisses d’assegurança a
l’efecte de la cobertura dels riscs
ordinaris.

2.

No obstant això:

SE
N

1.

VA

En les pòlisses que cobreixin
danys propis en els vehicles
de motor, la cobertura de
riscs
extraordinaris
del
Consorci de Compensació
d’Assegurances garanteix la
totalitat
de
l’interès
assegurable, encara que la
pòlissa ordinària només ho
faci parcialment.

R

LO

a)

c)

En les pòlisses d’assegurança
de vida que, d’acord amb el
que preveu el contracte, i de
conformitat
amb
la

AL

Quan els vehicles únicament
disposin d’una pòlissa de
responsabilitat
civil
en
vehicles
terrestres
automòbils, la cobertura de
riscs
extraordinaris
del
Consorci de Compensació
d’Assegurances garanteix el
valor del vehicle en l’estat en
què es trobi en el moment
immediatament anterior a
l’ocurrència del sinistre
d’acord amb els preus de
compra d’acceptació general
en el mercat.

U

b)

T
AC
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N
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normativa reguladora de les
privades,
generin provisió matemàtica,
la cobertura del Consorci de
Compensació
d’Assegurances es refereix al
capital en risc per a cada
assegurat, és a dir, a la
diferència entre la suma
assegurada i la provisió
matemàtica que l’entitat
asseguradora que l’hagi
emesa
ha
de
tenir
constituïda.
L’import
corresponent a la provisió
matemàtica ha de ser satisfet
per l’entitat asseguradora
esmentada.

assegurances
4. Extensión de la cobertura

Condicions Generals del contracte

santalucía
ASSEGURANCES

SE

SE
N

Comunicación
de daños
al Consorcio
dede
Compensación
Comunicació
de danys
al Consorci
Compensacióde Seguros
d’Assegurances
La sol·licitud d’indemnització de
danys que hagi de cobrir el
Consorci
de
Compensació
d’Assegurances s’ha de tramitar
mitjançant
comunicació
al
Consorci per part del prenedor de
l’assegurança, l’assegurat o el
beneficiari de la pòlissa, o qui
actuï per compte i nom dels
anteriors, o l’entitat asseguradora
o el mediador d’assegurances amb
la intervenció dels quals s’hagi
gestionat l’assegurança.

2.

La comunicació dels danys i
l’obtenció
de
qualsevol
informació
relativa
al
procediment i a l’estat de la
tramitació dels sinistres es pot
realitzar:

3.

Valoració dels danys: La valoració
dels
danys
que
resultin
indemnitzables d’acord amb la
legislació d’assegurances i el
contingut
de
la
pòlissa
d’assegurança l’ha de realitzar el
Consorci
de
Compensació
d’Assegurances, sense que aquest
quedi vinculat per les valoracions
que, si escau, hagi efectuat
l’entitat asseguradora que cobreix
els riscs ordinaris.

4.

Abonament de la indemnització:
El Consorci de Compensació
d’Assegurances ha d’efectuar el
pagament de la indemnització al
beneficiari
de
l’assegurança
mitjançant transferència bancària.

R

LO

VA

1.

-

A través del lloc web del
Consorci de Compensació
d’Assegurances
(www.consorseguros.es).

AL

U

Mitjançant una trucada al
Centre d’Atenció Telefònica
del
Consorci
de
Compensació
d’Assegurances
[900 222 665
o
(+34) 952 367 042].
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Assegurances
Assistència
Llar
Estalvi i inversió
Vida i accidents
Salut
Empreses
Comunitats
Mascotes
Automòbil*
Altres

Altres Productes
Plans de pensions

*Amb la garantia de Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros

"Aquest contracte es troba sotmès a la Llei 50/1980,
de 8 d'octubre, de Contracte d'Assegurança"
Registre Mercantil de Madrid 679/257 - 3a/2012
Domicili social: Plaça d'España, 15 - 28008 Madrid
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