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DISPOSICIONES
GENERALESArtículo
Preliminar
- Bases del Contrato
CONDICIONS
GENERALS DEL
CONTRACTE

SE
N

DISPOSICIONS GENERALS

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.

R

LO

La sol·licitud i el qüestionari
emplenats pel prenedor de
l’assegurança, així com, si escau,
la proposició de l’assegurador i
aquesta pòlissa constitueixen un
tot
unitari,
fonament
de
l’assegurança, que només inclou,
dins els límits pactats, els riscs que
s’hi especifiquen.

4.

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’assegurador, en el termini d’un
mes a comptar del lliurament de la
pòlissa, perquè corregeixi la
divergència existent. Si transcorre
aquest termini sense que s’hagi fet
la reclamació, cal atenir-se al que
disposa la pòlissa.

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 sotmetrel’hi, es tracti de circumstàncies
que puguin influir en la valoració
del risc i que no hi estiguin
compreses.
La variació de les circumstàncies
declarades ha de ser comunicada
a l’assegurador.
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2.

3.

VA

Article preliminar.
BASES DEL CONTRACTE
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que individualitzen el risc, i
Artículo 1 -especials
Definiciones

els suplements i apèndixs que s’hi
emeten per complementar-la o
modificar-la.

SE
N

Article 1.
DEFINICIONS

En aquest contracte s’entén per:

1.

8.

Assegurat

2.

VA

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

3.

LO

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

El preu de l’assegurança. El rebut ha
d’incloure, a més, els recàrrecs i els
impostos que siguin aplicables
legalment
9.

R

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

La lesió corporal, la malaltia o la mort
causades a persones físiques.
5.

Franquícia

Perjudici

AL
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La quantitat o el percentatge, pactats
expressament en la pòlissa, que es
dedueix de la indemnització que
correspongui en cada sinistre i que és a
càrrec de l’assegurat.
6.

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

N
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4.

Sinistre

El fet les conseqüències danyoses del
qual estan cobertes per la pòlissa.


Danys materials

Prima

10. Suma assegurada

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

La quantitat fixada en les condicions
d’aquesta pòlissa que representa el
límit màxim de la indemnització que
assumeix l’assegurador, que pot
adoptar les modalitats següents:

7.



Pòlissa

El document que conté les condicions
reguladores de l’assegurança. Formen
part integrant de la pòlissa: les
condicions generals, les particulars i
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Límit per sinistre: La quantitat
màxima que l’assegurador es
compromet a pagar per la suma de
totes les indemnitzacions, les
fiances, els interessos i les
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despeses corresponents a un
sinistre, amb independència del
nombre de perjudicats.



a)

El
prenedor
l’assegurança
i
l’assegurat.

b)

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

c)

Les que conviuen amb el
prenedor de l’assegurança o
amb l’assegurat.

d)

Els socis, els directius, els
assalariats, fins i tot, els
contractistes
i
els
subcontractistes,
i
les
persones que, de fet o de
dret,
depenguin
del
prenedor de l’assegurança o
de l’assegurat mentre actuïn
en l’àmbit d’aquesta relació
de dependència.
El causant del sinistre.

LO

VA

Límit per víctima: La quantitat
màxima que l’assegurador es
compromet a pagar per la suma de
totes les indemnitzacions, els
interessos
i
les
despeses
corresponents a cada víctima i
que,
si
escau,
estableixen
expressament les condicions
particulars d’aquesta pòlissa.

Qualsevol persona física o jurídica
diferent de:

R

En cas que hi hagi diverses
víctimes, la quantitat màxima que
ha de pagar l’assegurador, per tots
els conceptes, no pot excedir el
límit per sinistre que estableixen
les
condicions
particulars
d’aquesta pòlissa.

Límit per anualitat d’assegurança:
La
quantitat
màxima
que
l’assegurador es compromet a
pagar per la suma de totes les
indemnitzacions, les fiances, els
interessos
i
les
despeses
procedents de sinistres ocorreguts
en el transcurs de la mateixa
anualitat d’assegurança. La suma
es redueix en quantia a mesura
que es consumeix per sinistres al
llarg
d’una
anualitat
d’assegurança. A aquests efectes
s’entén
anualitat
per
d’assegurança el període que va
des de la data 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.
11. Tercer o tercera persona
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de
de

e)
f)

Les persones jurídiques, les
empreses filials o matrius
del
prenedor
de
l’assegurança
o
de
l’assegurat,
o
aquelles
empreses en què qualsevol
d’aquests
mantingui
participació de control en la
seva titularitat.
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12. Prenedor de l’assegurança

SE
N

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

R
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VA
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OBJETO YOBJECTE
EXTENSIÓN
DEL SEGUROArtículo
2 - Objeto del seguro
I EXTENSIÓ
DE L’ASSEGURANÇA
Artículo 3 - Prestación del asegurador
Artículo 4 - Revalorarización automática de las sumas aseguradas
Article 2.
OBJECTE DE
L’ASSEGURANÇA

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.



En procediments criminals 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.

R

LO

VA

Dins els límits establerts en les
condicions
d’aquesta
pòlissa,
l’assegurador assumeix a càrrec seu el
pagament de les indemnitzacions
exigides a l’assegurat per un tercer,
pels danys personals o materials així
com pels perjudicis econòmics derivats
dels danys esmentats ocasionats
involuntàriament i que estiguin
relacionats directament amb l’activitat
assegurada, dels quals l’assegurat sigui
responsable
civilment
i
extracontractualment d’acord amb el
dret.



N
CO

Article 3.
PRESTACIONS DE
L’ASSEGURADOR



El pagament de la
als perjudicats
drethavents, sobre
sentència judicial
autoritzat
per

indemnització
o als seus
la base d’una
o d’un acord
l’assegurador.



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

1.

AL
TU
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Dins els límits fixats en les condicions
d’aquesta pòlissa, són a càrrec de
l’assegurador:

Article 4.
REVALORACIÓ
AUTOMÀTICA DE LES SUMES
ASSEGURADES
Abast de la garantia

S’acorda que les sumes assegurades de
la pòlissa i les seves primes
corresponents
es
modifiquin
automàticament en cada venciment
anual seguint les fluctuacions de
l’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.
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La revaloració automàtica no és
aplicable als límits d’indemnització
que estableixen les condicions
particulars, diferents de les sumes
assegurades, ni a la garantia de
reclamació de danys.
2.

Determinació de les primes i les
sumes assegurades

VA

Efectes de la revaloració

El pagament de cada rebut incrementat
significa automàticament i a tots els
efectes, des del mateix moment del
pagament, l’augment de les sumes
assegurades en igual proporció.
L’índex considerat i les sumes
assegurades en cada anualitat s’han de
fer constar en el rebut.

LO

Les noves sumes revalorades, així com
les noves primes, són les que resultin
de multiplicar les que figuren en la
pòlissa pel factor que resulti de dividir
l’índex de venciment entre l’índex
base.

3.

R

A aquests efectes s’entén per:

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

Índex de venciment: L’últim que
ha publicat aquest organisme amb
dos mesos d’antelació a cada
venciment anual de la pòlissa.
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PERFECCIÓN,
EFECTOS DEL CONTRATO
Y DURACIÓN
DEL
FORMALITZACIÓ,
ENTRADA EN
VIGOR
SEGUROArtículo 5
Perfección
y
efectos
del
contrato
I DURADA DEL CONTRACTE
Artículo 6 - Duración del seguro
Article 5.
FORMALITZACIÓ I EFECTES
DEL CONTRACTE

1.

2.

R

LO

VA

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.

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 que estipula l’article
anterior i s’hagi satisfet el rebut de
la prima.
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. La pròrroga tàcita
no és aplicable a les assegurances
contractades per menys d’un any,
les quals s’extingeixen en la data
indicada en les condicions
particulars d’aquesta pòlissa.

3.
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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.

Article 6.
DURADA DE
L’ASSEGURANÇA

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’hi oposi sigui el
prenedor de l’assegurança, i de
dos
mesos
quan
sigui
l’assegurador.
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Artículo 7 DE
- Pago
de la prima
PAGAMENT
LA PRIMA

SE
N

Article 7.
PAGAMENT DE LA PRIMA

1.

2.

LO

VA

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

R

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.

30

6.

En qualsevol cas, l’assegurador,
quan el contracte està en suspens,
només pot exigir el pagament de
la prima del període en curs.

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 n’hagi
pagat la prima.

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.

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.

8.

Si les condicions particulars
determinen
la
domiciliació
bancària dels rebuts de prima
successius, són aplicables les
normes següents:
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4.

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.

N
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3.

5.



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

VA

R

LO

En
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.

10. El pagament de l’import de la
prima efectuat pel prenedor de
l’assegurança al corredor no
s’entén realitzat a l’assegurador,
llevat que, a canvi, el corredor
lliuri al prenedor de l’assegurança
el rebut de prima de l’assegurador.

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
computa

termini
des de

es
la
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recepció de la carta o
notificació esmentades
en
l’últim
domicili
comunicat
a
l’assegurador.
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SINIESTROSArtículo 8 - Tramitación
de los siniestros
SINISTRES

SE
N

Article 8.
TRAMITACIÓ DELS SINISTRES
Deure
de
conseqüències
a)

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.

d)

L’incompliment dels deures
que esmenten les lletres a), b)
i
c)
anteriors
faculta
l’assegurador per reduir la
prestació
fent
partícip
l’assegurat en el sinistre, en la
mesura en què amb el seu
comportament hagi agreujat
les
conseqüències
econòmiques del sinistre o, si
escau, per reclamar-li danys i
perjudicis.

les

El prenedor de l’assegurança
o l’assegurat ha de posar els
mitjans al seu abast per
minorar les conseqüències
del sinistre.

LO

El prenedor de l’assegurança
o l’assegurat està obligat a
adoptar totes les mesures que
afavoreixin la seva defensa
davant
reclamacions
de
responsabilitat, i ha de
mostrar-se tan diligent en el
seu compliment com si no hi
hagués l’assegurança.

R

b)

minorar

VA

1.

c)

N
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Si l’incompliment dels deures
anteriors
per
part
del
prenedor de l’assegurança o
l’assegurat es produeix amb
la intenció manifesta de
perjudicar o d’enganyar
l’assegurador o si obren
dolosament de connivència
amb els reclamants o amb els
damnificats,
l’assegurador
queda alliberat de tota
prestació
derivada
del
sinistre.
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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.

e)
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Obligació
sinistre

de

comunicar

el
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5.

Defensa de l’assegurat
processos civils
a)

LO

VA

El prenedor de l’assegurança o
l’assegurat ha de comunicar a
l’assegurador
l’esdeveniment
del
sinistre en el menor termini possible i,
com a màxim, dins set dies
comptadors des d’haver-lo conegut.
En cas d’incompliment, l’assegurador
pot reclamar els danys i perjudicis
causats per la falta o el retard de
declaració, llevat que es demostri que
aquest va tenir coneixement del
sinistre per un altre mitjà.

Si per falta d’aquesta col·laboració es
perjudiquen o disminueixen les
possibilitats de defensa del sinistre,
l’assegurador
pot
reclamar
a
l’assegurat els danys i perjudicis en
proporció a la culpa de l’assegurat i al
perjudici sofert.

R

En cas que hi hagi diversos
asseguradors, aquesta comunicació
s’ha de fer a cadascun d’ells, amb la
indicació del nom dels altres.
Deure
d’indicar
i
circumstàncies
conseqüències

les
les

Representació

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.

b)
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El prenedor de l’assegurança i
l’assegurat, a més, han de donar a
l’assegurador tota classe d’informació
sobre les circumstàncies i les
conseqüències del sinistre. En cas
d’incompliment d’aquest deure, la
pèrdua del dret a la prestació en cas de
sinistre només es produeix si ha
concorregut dol o culpa greu.
4.

En qualsevol procediment
judicial civil 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 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.
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3.

en

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.
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Si l’assegurador
considera
d’assumir
la direcció jurídica,
Artículo
9 - Concurrencia
de seguros
improcedent el recurs, ho ha
i designar els advocats i els
de comunicar a l’assegurat, el
procuradors que defensaran i
qual té la llibertat d’interposarrepresentaran l’assegurat en
lo exclusivament pel seu
els processos criminals que se
compte, i l’assegurador queda
li segueixin, fins i tot després
obligat a reemborsar-li les
de
liquidar
les
despeses judicials i les
responsabilitats civils, així
d’advocat i procurador en cas
com el pagament de les
que aquest recurs prosperi.
despeses judicials que, sense
constituir sanció personal,
d) Quan es produeixi algun
s’ocasionin
en
aquests
conflicte entre l’assegurat i
processos i la constitució de
l’assegurador, motivat pel fet
les fiances que se li exigeixin
que aquest últim hagi de
per assegurar la seva llibertat
sostenir en els sinistres
provisional.
interessos contraris a la
defensa
de
l’assegurat,
b) Si l’assegurat és condemnat
l’assegurador ho ha de posar
en un procés criminal,
en coneixement de l’assegurat
l’assegurador ha de resoldre
sense perjudici d’efectuar
sobre la conveniència de
aquelles diligències que, pel
recórrer davant el tribunal
seu caràcter urgent, siguin
superior
competent.
Si
necessàries per a la defensa.
l’assegurador
considera
improcedent el recurs, ho ha
En aquest cas, l’assegurat pot
de comunicar a l’interessat, el
optar entre mantenir la
qual és lliure d’interposar-lo,
direcció jurídica a les mans de
però pel seu compte exclusiu.
l’assegurador o confiar la seva
pròpia defensa a una altra
c) Tots els pagaments que
persona. En aquest últim cas,
l’assegurador hagi d’efectuar
l’assegurador queda obligat a
en virtut d’aquesta garantia,
abonar les despeses d’aquesta
juntament
amb
les
direcció jurídica fins al límit
indemnitzacions
corresponents, en cap cas no
pactat
en
la
pòlissa.
han d’excedir la suma
assegurada fixada en la
6. Fiança i defensa en processos
criminals
pòlissa.

R
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VA
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Artículo 10 - Pago de
la indemnización
Article 9.
Article
11.
Artículo
11 - Subrogación del asegurador
en los derechos, DE
acciones y
CONCURRÈNCIA
SUBROGACIÓ
obligaciones del
asegurado ALS DRETS,
D’ASSEGURANCES
L’ASSEGURADOR

VA

Si hi ha diverses assegurances de
responsabilitat civil sobre els mateixos
riscs, l’assegurador ha de contribuir a
la indemnització a prorrata de la suma
que asseguri, sense que es pugui
superar la quantia del dany.

LO

Article 10.
PAGAMENT
DE LA INDEMNITZACIÓ

R

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 per
part de l’assegurador, o en què aquest
tingui coneixement de la sentència
ferma que fixi la quantia de la
indemnització.

LES
ACCIONS
OBLIGACIONS
L’ASSEGURAT

I

LES
DE

1. L’assegurador se subroga als drets,
les accions i les obligacions de
l’assegurat per tractar amb els
perjudicats o els seus drethavents
i, si escau, per indemnitzar-los.

N
CO

2. Igualment,
l’assegurador,
una
vegada satisfeta la indemnització,
pot exercir els drets i les accions
que, per raó del sinistre,
correspondrien
a
l’assegurat
davant les persones que en siguin
responsables, fins al límit de la
indemnització.

AL
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3. L’assegurat ha de respondre davant
l’assegurador dels perjudicis que,
amb els seus actes o les seves
omissions, pugui causar-li en el
seu dret a subrogar-se.
4. L’assegurador no pot exercir en
perjudici de l’assegurat els drets a
què s’hagi subrogat.

5. Llevat que la responsabilitat del
sinistre provingui d’un acte dolós,
l’assegurador no té dret a la
subrogació contra cap de les
persones els actes o les omissions
de
les
quals
originin
la
responsabilitat de l’assegurat, ni
contra el causant del sinistre que
sigui, respecte a l’assegurat, parent
en línia directa o col·lateral, dins
el
tercer
grau
civil
de
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del asegurador
Article 12. contra el asegurado

SE
N

consanguinitat,
adoptant o
Artículo 12pare
- Repetición
fill adoptiu, que convisquin amb
l’assegurat.

VA

Si la responsabilitat a què es
refereix el paràgraf anterior està
emparada
per
una
pòlissa
d’assegurança, la subrogació es
limita a la cobertura que aquesta
garanteix.

R

LO

6. En cas de concurrència de
l’assegurador i l’assegurat davant
un
tercer
responsable,
el
recobrament obtingut s’atribueix
al titular del dret respectiu i, en les
titularitats comunes, es reparteix
entre tots dos en proporció al seu
interès respectiu.

REPETICIÓ
DE
L’ASSEGURADOR
CONTRA L’ASSEGURAT

L’assegurador pot fer una repetició
contra l’assegurat de l’import de les
indemnitzacions que hagi hagut de
satisfer com a conseqüència de
l’exercici de l’acció directa del
perjudicat o els seus drethavents, quan
el dany o el perjudici causat a un tercer
sigui degut a la conducta dolosa de
l’assegurat.
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L’assegurador
2.
pot
reclamar
igualment els danys i perjudicis que li
hagi causat l’assegurat o el prenedor de
l’assegurança, en els casos i en les
situacions que preveu la pòlissa, i
exigir-li el reintegrament de les
indemnitzacions que hagi hagut de
satisfer a tercers perjudicats, per
sinistres no emparats per l’assegurança
o per quantitats que excedeixin el límit
d’indemnització pactat en la pòlissa.
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DISPOSICIONES FINALESArtículo
13 FINALS
- Extinción y nulidad del contrato
DISPOSICIONS
Artículo 14 - Formas de cancelación
Article 13.
EXTINCIÓ I NUL·LITAT DEL
CONTRACTE

R

LO

VA

1. Si
durant
la
vigència
de
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.
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.

Article 14.
FORMES DE CANCEL·LACIÓ
DEL CONTRACTE
1.

AL VENCIMENT ANUAL

El prenedor de l’assegurança o
l’assegurador es pot oposar a la
pròrroga del contracte al venciment
anual de l’assegurança, d’acord amb el
que indica l’article 6 d’aquestes
condicions generals.
2.

DESPRÉS D’UN SINISTRE

N
CO

Tant el prenedor de l’assegurança,
amb el coneixement exprés de
l’assegurat si són persones diferents,
com l’assegurador, poden resoldre el
contracte
després
de
cada
comunicació de sinistre, hagi donat
lloc al pagament de la indemnització o
no.
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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 de la
data de comunicació del sinistre, si no
és procedent la indemnització, o des
de la liquidació, si escau. La resolució
tindrà
efecte
una
vegada
transcorreguts quinze dies des de la
data de la notificació anterior.
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.
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La resolució del contracte
efectuada
Artículo
15 - Prescripción
y jurisdicción
Article 16.
d’acord amb el que preveu aquest
Artículo 15 - LLEI
Ley APLICABLE
aplicable
número no modifica les obligacions i
els drets respectius de les parts en
La llei espanyola és l’aplicable a aquest
relació amb els sinistres declarats.
contracte d’assegurança.

VA

Article 15.
PRESCRIPCIÓ
I JURISDICCIÓ

Les
accions
derivades
del
contracte prescriuen al cap de dos
anys, a comptar del dia en què es
van poder exercir.

2.

Aquest contracte d’assegurança
queda sotmès a la jurisdicció
espanyola i, dins d’aquesta, és
jutge
competent
per
al
coneixement de les accions
derivades del contracte el del
domicili de l’assegurat; a aquest
efecte, el jutge designarà un
domicili a Espanya en cas que el
de l’assegurat sigui a l’estranger.

3.

Amb la conformitat expressa de
les parts, les diferències derivades
d’aquest contracte es poden
sotmetre al judici d’àrbitres,
d’acord amb la legislació vigent.
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AQUESTES CONDICIONS GENERALS NOMÉS SÓN VÀLIDES SI VAN
ACOMPANYADES DE LES CONDICIONS PARTICULARS.

SE
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Fet per duplicat a Madrid, en la data que figura en les condicions particulars.

Llegit i acceptat:

VA

EL PRENEDOR DE L’ASSEGURANÇA/L’ASSEGURAT

L’assegurador
santalucía
El director general
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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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