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CONDICIONS PARTICULARS

1. PRENEDOR DE L’ASSEGURANÇA
COL·LEGI D'ECONOMISTES D’ANDORRA
Carretera de l’Obac 12-14 Edif. Forestal Esc. A, Baixos
AD500 Andorra la Vella
http://www.coea.net/
NRT: U-800576-L

2. ASSEGURAT
Les persones físiques i/o jurídiques, essent les persones físiques i/o jurídiques
membres del COL·LEGI D'ECONOMISTES D’ANDORRA que constin donats d'alta a
la pòlissa en la relació adjunta, en la seva actuació professional actuant com a
persones físiques o a través de societats admeses en dret, titulars o treballadors de
l’interès objecte de l'assegurança i que, en defecte del prenedor, assumeixen les
obligacions derivades del contracte.

3. OBJECTE DE L’ASSEGURANÇA / DESCRIPCIÓ DEL RISC
Responsabilitat Civil Professional que pugui derivar-se pels Assegurats que pertanyin
al COL·LEGI D'ECONOMISTES D’ANDORRA, com a conseqüència dels Danys i
Perjudicis causats involuntàriament a Tercers per fets, errors u omissions que derivin
de l'activitat professional com a Economistes /Auditors, actuant com a persones
físiques o a través de persones jurídiques admeses en dret, sempre i quan hagi mediat
culpa o negligència.
Igualment, l’Assegurador estendrà la cobertura de l’assegurança a les despeses de
defensa i constitució de fiances en causes penals, quan la responsabilitat estigui
emparada pel present contracte.

4. PERÍODE D’ASSEGURANÇA
Des de les 00 hores de l’1 de Gener de 2017
Fins a les 24 hores del 31 de Desembre de 2017
Ambdós inclosos a l’hora local en el domicili social especificat a l’Apartat 1
Data retroactiva: il·limitada
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5. GARANTIES I SUMES MÀXIMES ASSEGURADES

COL·LEGIATS

Garanties Bàsiques
Responsabilitat Civil Professional:

Defensa i Fiances:

Veure Article 6 de les Condicions Especials,
Límits d’indemnització / Primes netes

Incloses

Garanties Addicionals
Responsabilitat Civil General:

Inclosa

Responsabilitat Civil Patronal:
Sublímit per víctima:

Inclosa
300.000 €

Pèrdua de documents:

180.000 euros per col.legiat i anualitat

Inhabilitació Professional:

2.500 euros mensuals,

Infidelitat d’empleats:

60.000 euros per col.legiat i anualitat

Protecció de dades de caràcter personal:

60.000 € per col·legiat i anualitat

Lliure Designació de Lletrat

30.000 € per col.legiat i anualitat

JUNTA DE GOVERN
Responsabilitat Civil Professional:

2.000.000€ per sinistre i any

Responsabilitat Civil General:

Inclosa

Responsabilitat Civil Patronal:
Sublímit per víctima:

Inclosa
300.000.-€

Pèrdua de documents:

180.000 euros per anualitat

Protecció de dades de caràcter personal:

300.000 € per sinistre i anualitat

Lliure Designació de Lletrat

60.000 € per anualitat

Defensa i Fiances:

Incloses

Pòlissa 00000078364338 – RENOVACIÓ 01.01.2017 – 31.12.2017

CONDICIONS PARTICULARS I ESPECIALS

Independentment de les garanties afectades per un mateix sinistre,
s'estableix un límit d'indemnització per al conjunt de totes les garanties
afectades per sinistre i any d'assegurança de 5.000.0000€ ( CINC MILIONS
D'EUROS)
Les Despeses de Defensa no són part del límit d'Indemnització i no són
addicionals a aquest.

6. PARTICIPACIÓ
100% Zurich

7. FRANQUÍCIES
Les franquícies aplicables per Sinistre seran de:

COL·LEGIATS
Per Economistes:

10% del Sinistre, mínim 180 € i màxim 1.800 €,
excepte per a Reclamacions relatives a nòmines i
assegurances socials, que serà del 10% del
Sinistre, mínim 450 € i màxim 3.000 €

Per Auditors:

Sense Franquícia.

Pèrdua de documents:

10% del valor del document

Protecció de dades de caràcter personal: 15% del Sinistre

JUNTA DE GOVERN
Protecció de dades de caràcter personal: 300.-€ per sinistre
Resta de garanties:

Sense franquícia
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8. ÀMBITS TERRITORIAL I TEMPORAL:
Temporal:

Claims-made. Reclamacions presentades durant la
duració de l’assegurança. Veure Article 7.2. de les
Condicions Especials, Delimitació temporal
Retroactivitat il·limitada

Territorial:

Andorra

EL PRENEDOR
DE L’ASSEGURANÇA

ZURICH INSURANCE PLC
SUCURSAL EN ESPAÑA
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CONDICIONS ESPECIALS

CAPÍTOL I. CONDICIONS APLICABLES A TOT EL CONTRACTE.
ARTICLE 1. REGULACIÓ LEGAL
Entitat asseguradora i autoritat de control
Zurich Insurance Public Limited Company és una companyia asseguradora registrada
a Irlanda, amb número de companyia 13460, amb domicili a Zurich House,
Ballsbridge Park, Dublin 4, Irlanda. Està supervisada i registrada per Central Bank of
Ireland, i autoritzada per operar a Espanya en règim de dret d'establiment a través de
la seva sucursal Zurich Insurance plc, Sucursal en España.
Zurich Insurance plc, Sucursal en España, amb NIF W0072130H, i amb domicili a Via
Augusta 200, 08021 Barcelona, està inscrita al Registre Administratiu de la Direcció
General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau E0189.
En aplicació de l'art 81.1 de la Llei 6/2004, de 29 d'octubre, d'ordenació i supervisió
de les assegurances privades, s'informa que en cas de liquidació de l'entitat
asseguradora, no s'aplicarà la normativa espanyola en matèria de liquidació.
Legislació aplicable
-

Ley 50/80 de Contrato de Seguro, de 8 de Octubre.
Ley 6/2004 de 29 de octubre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros
Privados.
Ley 7/2004, de 29 de octubre, en lo relativo a la regulación del estatuto legal
del Consorcio de Compensación de Seguros.
Qualsevol altra norma que durant la vigència de la pòlissa pugui ser aplicable.

Queixes i reclamacions
Les queixes i reclamacions poden adreçar-se al Servei de Defensa del Client de la
Companyia, d’ acord amb el procediment establert en el Reglament per a la Defensa
del Client de què disposa la Companyia i que es troba disponible a la nostra pàgina
web www.zurich.es/defensacliente. Aquest Reglament s'ajusta als requeriments de
l'Ordre Ministerial ECO 734/2004 i a aquelles normes que la substitueixin o
modifiquin.
El Servei per a la Defensa del Client regulat pel Reglament esmentat dictarà resolució,
dins el termini màxim assenyalat en aquest últim, a partir de la presentació de la
queixa o reclamació. El reclamant podrà, a partir de la finalització d'aquest termini,
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acudir al Servei de Reclamacions de la Direcció General d'Assegurances i Fons de
Pensions, si escau.

Protecció de dades personals
Les dades de caràcter personal s'inclouen en fitxers de Zurich Insurance, plc, Sucursal
en España, i de la seva matriu Zurich Insurance, plc., la finalitat dels quals és i pot ser
l’oferiment, perfecció, manteniment i control del contracte d'assegurança, i també la
realització de estudis estadístics, de qualitat o anàlisis tècniques, la gestió de la
coassegurança si escau, i la prevenció del frau, i per part de la matriu, tractaments
relatius a prevenció de blanqueig de capitals o de finançament del terrorisme.
La declaració de les seves dades és voluntària, però és necessària per al funcionament
de la relació contractual. En qualsevol moment podrà exercir els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant comunicació escrita adreçada a l'entitat
contractant corresponent, responsables dels fitxers i el seu tractament, amb domicili a
aquest efecte a Via Augusta 200, 08021-Barcelona.
Així mateix, les seves dades seran utilitzades perquè li ofereixin productes o serveis les
entitats Zurich Insurance PLC, Sucursal en España, Zurich Vida i Aide Asistencia o
altres societats vinculades legalment a les anteriors, i a través dels seus intermediaris
autoritzats, així com per a l'enviament d'informació sobre els productes, béns o
serveis que comercialitzin altres entitats i que, d'acord amb les dades que ens ha
facilitat, millor s'ajustin al seu perfil i necessitats. En cas que desitgi manifestar la seva
negativa a l'ús de les seves dades amb aquesta finalitat, pot fer-ho mitjançant
l'adreça de correu electrònic zurichlopd@zurich.com.
Per a tot això, el sol·licitant dóna expressament el seu consentiment.
Normativa de Sancions Econòmiques i Comercials (Trade Sanctions)
1. Sense perjudici del convingut en aquest contracte de Segur, no se satisfarà
reclamació alguna relacionada amb el mateix quan la seva execució pogués generar
responsabilitat de la Companyia Asseguradora per infracció de qualsevol normativa
aplicable de Sancions Econòmiques i Comercials. S'entendrà per “Normativa aplicable
de Sancions Econòmiques i Comercials” qualsevol llei, reglament o disposició sobre
operacions prohibides o objecte d'embargament comercial o qualsevol altra mesura
restrictiva d'ordre públic imposada per qualsevol autoritat o organisme internacional
en o de: a) els països on resideixi, estigui domiciliat o mantingui negocis actius
qualsevol de les parts d'aquest contracte; b) els Estats Units d'Amèrica; c) Espanya, i
d) la Unió Europea.
Dins dels supòsits d'aplicació d'aquesta normativa queden inclosos els pagaments
que impliquin a qualsevol integrant de la llista de persones físiques o jurídiques, bucs
o aeronaus o una altra persona o entitat sancionada segons la normativa aplicable de
Sancions Econòmiques i Comercials.
2. En l'eventual cas que la Companyia Asseguradora, en ocasió del compliment de les
formalitats previstes en aquesta normativa, sobrepassi el termini màxim previst per al
compliment de determinades obligacions, no es reportaran interessos de demora.
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Clàusula d'informació prèvia contractual
El Prenedor i/o Assegurat declara que les dades que ha facilitat són exactes i que se’n
fa responsable de les seves inexactituds, d'acord amb l'article 10 de la Llei de
Contracte d'assegurança, i s’obliga a comunicar a l'entitat asseguradora qualsevol
variació que es produeixi durant la vigència de l'assegurança. També reconeix haver
rebut abans de la celebració del contracte tota la informació requerida en els art. 107
i concordants del R.D 2486/1998.
Normativa SEPA (Single European Payment Area)
El Prenedor i/o Assegurat, en facilitar les dades bancàries per al pagament de la prima
de l’assegurança o, si escau, per al recobrament de franquícies, consent i autoritza
que el seu import sigui carregat en el compte que es facilita i es recull en aquest
document o en aquell que, durant la vida del contracte, es comuniqui a l'Entitat
asseguradora amb tal finalitat. En el cas que el Prenedor/Assegurat no sigui el titular
del compte facilitat, aquest assegura haver obtingut l'autorització del titular a tals
efectes.
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ARTICLE 2 - DEFINICIONS
En aquest contracte s’entén per:
2.1. Assegurador. La persona jurídica que, a canvi del cobrament de la prima,
assumeix el risc contractualment pactat.
2.2. Prenedor de l’assegurança. COL·LEGI D'ECONOMISTES D’ANDORRA que,
actuant per compte i representació dels col·legiats, conjuntament amb
l'Assegurador subscriu aquest contracte, i al que corresponen les obligacions
que del mateix es derivin, excepte les que, per la seva naturalesa, hagin de ser
complertes per l'Assegurat
2.3. Assegurat.

a) Persones Físiques en exercici:
Els economistes que es trobin degudament col·legiats en el Col·legi
d’Economistes d’Andorra, habilitats per l’exercici de l’activitat professional i
que estiguin de forma expressa donats d’alta en la pòlissa.
Becaris, empleats i dependents no titulats de l’assegurat en el
desenvolupament de les funcions pròpies de l’activitat objecte de
l’assegurança.
b) Persones Físiques després de finalitzar l’activitat:
Els economistes donats d’alta en la pòlissa que es cessin definitivament de
l’exercici de la professió, així com per incapacitat, jubilació o defunció, els seus
hereus, representant legals, sempre i quan el fet generador de la reclamació
s’hagués produït tenint la condició de col·legiat, i sempre dins els límits fixats
en l’apartat Delimitació Temporal de les Cobertures, i l’establert al Article 2 i 3
de les Condicions Generals de la pòlissa.
c) Òrgan de Govern:
Els Membres de la Junta de Govern del Col·legi d’Economistes d’Andorra
adherits a la pòlissa en l’exercici de les activitats que li son pròpies.
d) La cobertura s’estén a l’herència, hereus, representants legals d’un assegurat
en el cas que, durant el període de contractació de l’assegurança, hagi mort,
hagi estat declarat incapacitat, quebrat o concursat.
e) Despatxos o societats professionals d’Economistes, qualsevol que sigui la seva
forma jurídica, amb activitat monodisciplinar, sempre que tots els seus
professionals amb responsabilitat tinguin contractada de forma individual la
pòlissa de Responsabilitat Civil Professional a través del Col·legi.
f)

Despatxos o societats multidisciplinars que contractin l’assegurança a través
del Col·legi d’Economistes d’Andorra.

2.4. Tercer. Qualsevol persona física o jurídica diferent de:
a)

El Prenedor de l'assegurança o l'Assegurat.
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b)

Els cònjuges, ascendents, descendents, així com familiars del Prenedor de
l’assegurança i/o Assegurat, que convisquin amb ells.

c)

Els socis, directius, assalariats i persones que, de fet o de dret, depenguin
del Prenedor de l’assegurança i/o Assegurat, mentre actuïn en l'àmbit
d'aquesta dependència.

2.5. Pòlissa. El document que conté les condicions reguladores de l'assegurança.
Formen part integrant de la pòlissa les presents “condicions especials”, les
“condicions particulars”, i les "actes" o "suplements" que s'emetin entorn
d’aquella per complementar-la o modificar-la.
2.6. Prima. El preu de l’assegurança.
El càlcul de la prima neta es fa tenint en compte el conjunt de cobertures
contractades, límits i sublímits de garanties o "sumes assegurades", franquícies,
condicions d'assegurament, i altres condicions pactades que consten a la
pòlissa, de manera que la variació en qualsevol d'aquestes condicions
determinarà la corresponent modificació de les primes.
El rebut contindrà, a més, els recàrrecs i tributs que siguin aplicables legalment
en cada moment.
2.7. Suma assegurada. Serà la que figura en les “condicions particulars” de la
pòlissa, que constitueix la quantitat màxima de la què respondrà l'Assegurador
per la suma de totes les indemnitzacions i despeses per sinistre, sigui quin sigui
el nombre de cobertures afectades.
En aquelles cobertures en què s'estableixi una limitació per any d’assegurança,
s'entendrà per suma assegurada la quantitat màxima de la què respondrà
l'Assegurador per la suma de totes les indemnitzacions i despeses derivades de
tots els sinistres ocorreguts durant una anualitat d’assegurança, entenent com
a tal el període de temps transcorregut entre dos venciments anuals de prima,
o entre l'entrada en vigor i la data de finalització de l’assegurança, si tingués
una durada inferior a un any.
2.8. Sinistre: Qualsevol reclamació derivada d'un fet sobtat, accidental, imprevist, o
en defecte d'això inevitable, que es produeixi com a conseqüència del risc
concret especificat en la present pòlissa del que derivin danys i perjudicis
coberts per la mateixa i dels quals pugui resultar civilment responsable
l'Assegurat, conforme a la normativa en vigor en la data de contractació de
l’assegurança.
Es considerarà que constitueix una sola i única reclamació a l'efecte de la
present
pòlissa:
-

El conjunt de reclamacions que tinguin el seu origen en una mateixa acció
o omissió.
Més d'una acció o omissió que produeixi la mateixa pèrdua.
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-

Una reclamació feta contra l'Assegurat i qualsevol Assegurat addicional.

En aquest cas, totes les reclamacions agrupades es consideraran cobertes única
i exclusivament sota la pòlissa en vigor en la data de la reclamació que primer
s'hagi produït en el temps.
En cap cas s'acumularan de cap manera els límits assegurats de diversos
períodes assegurats per respondre per un conjunt de reclamacions, de manera
que la responsabilitat màxima de l'assegurador mai sobrepassarà la quantia
fixada per sinistre i anualitat d’assegurança especificada en les Condicions
Particulars
2.9. Dany material. Destrucció, deteriorament, menyscabament o desaparició d'un
bé o de part, així com qualsevol lesió física ocasionada als animals.
2.10. Dany corporal. Tota lesió corporal, detriment de la salut, mort o lesions a les
persones.
2.11. Perjudici. La pèrdua econòmica conseqüència directa de danys corporals o
materials coberts per la pòlissa, patits pel reclamant d'aquesta pèrdua.
2.12. Patrimonial primari. És aquell menyscapte o perjudici patrimonial que pateixin
terceres persones com a conseqüència de faltes o errors professionals comesos
en l’exercici de l'activitat assegurada i que quan es manifestin produeixin de
manera directa o immediata la privació del gaudi d'un dret, és a dir, aquells
perjudicis que no són reconduïbles a un dany personal, dany material o
conseqüencial derivat d’aquests.
2.13. Franquícia. La quantitat expressament pactada que està a càrrec de
l'Assegurat
i
que es deduirà de la indemnització i despeses que corresponguin a cada
sinistre, sigui quina sigui la forma i quantia en què aquests es liquidin.
2.14. Document. Tota escriptura, testament, mapa, plànols, registres, llibres, cartes,
certificats, dades informàtiques i documents de qualsevol tipus que sigui escrit,
imprès o reproduït, per qualsevol altre mètode.
S'exclouen els bitllets de banc, divises, valors, fiances, cupons, efectes al
portador, segells i altres instruments negociables.
2.15. Període d'assegurança/període contractual/període de pòlissa/període
de vigència. És el període comprès entre l’inici i la finalització d’aquesta
pòlissa, com queda establert a les Condicions Particulars, o a la seva
cancel·lació anterior, si n’hi ha.
2.16. Reclamació. La notificació escrita comunicada per primera vegada per part del
tercer perjudicat a l'Assegurat o Assegurador de la seva intenció de reclamar, o
de la interposició de qualsevol acció susceptible d'exercitar-se davant els
Tribunals de qualsevol ordre, reclamació administrativa o recerca oficial amb
origen o fonament en la realització per part de l'Assegurat d'una acció o
omissió que hagi produït un dany indemnitzable sota la present pòlissa.
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ARTICLE 3 – OBJECTE DE L’ASSEGURANÇA
En els termes i condicions consignats en la pòlissa, l'Assegurador garanteix el
pagament de les indemnitzacions de les què puguin resultar civilment responsables
els membres del Col·legi d’Economistes d’Andorra que figurin en la relació
d'assegurats que facilita aquest Col·legi a l'inici de la pòlissa o en qualsevol de les
comunicacions posteriors a les quals es refereix l'article 1 del de les presents Clàusules
Especials, i que no constin donats de baixa en la data de la reclamació, per danys
patrimonials primaris, ocasionats involuntàriament a tercers per fets que derivin del
risc descrit en les “condicions particulars”, intervenint culpa o negligència.
Als efectes del càlcul de les primes que es detallen a l’Article 6 d’aquest Capítol, es
diferencien sis tipus d’activitats cobertes a la pòlissa:



Economista
Economistes segons les seves competències legals i atribucions, que tinguin
com activitats, d’entre altres, la Consultoria, l’assessorament fiscal, així com
assessor laboral dins les funcions i competències que se li puguin atribuir.



Economista Forense
Sota aquesta ampliació voluntària per l’Assegurat, la cobertura s’estén al
exercici de l’activitat professional com economista forense i on les seves
competències principals son: la realització de dictàmens pericials, actuacions
com expert independent del Registre Mercantil, àrbitres, actuar en concurs tant
en la fase d’intervenció com de substitució i fer d’administrador judicial
(incloent la futura liquidació).
S’ajusta a l’activitat coberta de l’assegurat a les competències i responsabilitats
regulades en la legislació actual.
Cobertura Opcional de Mediació Concursal (prèvia aprovació per part de
l’asseguradora)
Per l’actuació de l’activitat que fan els economistes forenses que comprèn la
intervenció o administració d’empreses en suspensió de pagaments, comissaris,
dipositaris i síndics en situació de fallides, liquidadors i en general com a
col·laboradors dels òrgans judicials per a millor aclariment d’aquesta classe
d’estats.
La cobertura només serà vàlida sempre i quan s’hagi sol.licitat per el
assegurat que ho requereixi i s’hagi inclòs expressament per
l’Asseguradora i es reculli a la relació d’assegurats que facilita el Col.legi
i el rebut estigui degudament liquidat i cobrat per Zurich.



Auditoria (Activitat Addicional)
Es cobreix, per a qui hagi contractat aquesta opció, l’activitat d’Auditoria de
Comptes per a cobrir exclusivament l’activitat com Auditor segons queda
definida aquesta activitat per llei.
Quedarà coberta la Responsabilitat Civil Professional com Auditor de Comptes,
d’acord amb la llei i amb els límits que es detallen al Article 6 d’Aquest Capítol.
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Arbitratge
Queda coberta la responsabilitat civil de l’assegurat derivada de la seva activitat
com a àrbitre en els procediments d’arbitratge regulats per llei.



Mediació
Queda coberta la responsabilitat civil de l’assegurat derivada de la seva activitat
com a Mediador en els procediments regulats per llei.



Mediació Concursal:
Igualment, quedarà coberta la responsabilitat civil legalment exigible a
l’Assegurat en relació a la seva actuació com a mediador concursal segon
facultats que tingui establertes legalment.

ARTICLE 4. RISCS COBERTS
Queda completament derogat l’article 4.1.1 de les Condicions Generals del contracte,
el qual és substituït pel present.
4.1. COBERTURES BÀSIQUES
4.1.1. Responsabilitat Civil Professional
Entenent-se per tal la responsabilitat civil derivada d'errors o omissions professionals,
en els quals hagi intervingut culpa o negligència, en què pugui incórrer l'Assegurat en
relació amb l'exercici de l’activitat objecte de l’assegurança.

4.1.2. Defensa Jurídica
4.1.2.1. Condicions aplicables a totes les garanties.
En qualsevol procediment judicial que es derivi d'un sinistre amparat per la pòlissa,
l'Assegurador assumirà, a les seves expenses, la direcció jurídica enfront de la
reclamació del perjudicat, designant els lletrats i procuradors que defensaran i
representaran a l'Assegurat en les actuacions judicials que se li seguissin en
reclamació de responsabilitats civils cobertes per aquesta pòlissa, i això encara quan
aquestes reclamacions fossin infundades.
L'Assegurat haurà de prestar la col·laboració necessària a aquesta defensa,
comprometent-se a atorgar els poders i l'assistència personal que fossin necessaris, i a
facilitar quanta informació i documentació se li requereixi per l'Assegurador.
Sigui com fos la fallada o resultat del procediment judicial, l'Assegurador es reserva la
decisió d'exercitar els recursos legals que procedissin contra aquesta fallada o resultat,
o el conformar-se amb el mateix.
Si l'Assegurador estima improcedent el recurs, ho comunicarà a l'Assegurat, quedant
aquest en llibertat per interposar-ho pel seu exclusiu compte i aquell obligat a
reemborsar-li les despeses judicials i els d’advocat i procurador, en el cas que aquest
recurs prosperés.
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Quan es produís algun conflicte d'interessos entre l'Assegurat i l'Assegurador,
motivat per haver de sustentar aquest en el sinistre interessos contraris a la defensa
de l'Assegurat, l'Assegurador ho posarà en coneixement de l'Assegurat, sense
perjudici de realitzar aquelles diligències que, pel seu caràcter urgent, siguin
necessàries per a la defensa. En aquest cas, l'Assegurat podrà optar entre el
manteniment de la direcció jurídica per l'Assegurador o confiar la seva pròpia defensa
a una altra persona.
En aquest últim cas, l'Assegurador quedarà obligat a abonar les despeses de tal
direcció jurídica, amb un límit de 30.000 €.
La present cobertura no serà aplicable quan l'import de la reclamació que es formuli
contra el Prenedor/Assegurat sigui inferior a l'import de la franquícia establerta en
pòlissa.
Les despeses de defensa i la prestació de fiances no s'entendran incloses dins del límit
d'indemnització màxim establert en el contracte.
4.1.3. Prestació de fiances judicials
L'Assegurador garanteix igualment la imposició de fiances judicials a l'Assegurat per
garantir la seva responsabilitat civil o per aconseguir la seva llibertat provisional en un
procediment penal derivat d'un sinistre amparat per la pòlissa.
Aquest fiançament tindrà la consideració de pagament a compte de l'eventual
indemnització i tindrà com a límit màxim la “suma assegurada” per a la cobertura de
responsabilitat civil afectada. No s'inclou en aquesta cobertura la prestació de fiances
per al pagament de sancions personals, com a multes o costes.

4.2. COBERTURES ADDICIONALS
4.2.1. Responsabilitat Civil Explotació
Entenent-se per tal la responsabilitat civil extracontractual derivada de:
1. La propietat o ús per part de l'assegurat dels immobles o instal·lacions,
maquinària, equips o altres elements, destinats al desenvolupament de l'activitat
assegurada.
2. Els treballs d'ampliació, reparació, manteniment o reforma de, només quan
tinguin consideració d'obres menors segons la llicència municipal reglamentària.
3. L'ús de vehicles i de maquinària autopropulsada, no inclosos en la “Ley sobre
responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor”.
4. Les instal·lacions de propaganda, rètols lluminosos i tanques publicitàries
propietat de l'Assegurat.
5. El funcionament i organització per l'Assegurat de:
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-

Activitats comercials derivades directament de l'activitat assegurada, amb
motiu d'exhibicions, demostracions, i assistència a fires, certàmens,
exposicions i similars.

-

El servei de seguretat destinat a la custòdia i vigilància de les instal·lacions de
l'Assegurat.

-

Els serveis socials i recreatius per al personal així com els derivats de la
preparació, expedició i consum de begudes i menjars, per al personal i visitant
en
els
locals
de
l'Assegurat.

Exclusions específiques per a la cobertura de “Responsabilitat Civil
Explotació”
A més de les exclusions recollides en l'Article 5 d'aquest contracte, per a la present
garantia són aplicable les següents exclusions:
a. Danys causats a coses i animals que per a la seva elaboració, ús o transport, o que
amb qualsevol altre objecte, es trobin a poder o custòdia de l'Assegurat o de
persones de qui aquest sigui responsable.
b. Danys i perjudicis que la càrrega transportada o manipulada ocasioni als vehicles
portadors i/o maquinària utilitzada.
c. Els danys causats a béns, sobre els quals estigui directament treballant l'Assegurat
o persones de qui aquest sigui responsable.
d. Danys ocasionats pels productes elaborats o subministrats per l'Assegurat una
vegada hagi perdut el poder de disposició sobre els mateixos.
e. Els treballs realitzats o serveis prestats per l'Assegurat, una vegada acabats,
lliurats o prestats.
f.

La responsabilitat professional que corresponguin als titulats en
desenvolupament de les seves funcions tècniques al servei de l'Assegurat.

el

4.2.2. Responsabilitat Civil Patronal
En virtut d'aquesta cobertura es garanteix exclusivament la responsabilitat civil que
pugui ser exigida a l'Assegurat per danys corporals ocasionats als seus propis
treballadors en l'exercici de l'activitat assegurada i només quan els treballadors
accidentats es trobin donats d'alta, en el moment d'ocórrer l'accident de treball, en el
Règim General de la Seguretat Social.
A més dels treballadors a dalt indicats, a l'efecte d'aquesta cobertura, es considera
també treballador qualsevol persona que desenvolupi activitats en relació de
dependència amb l'Assegurat, que tinguin naturalesa laboral o de prestació temporal
de serveis tals com:
-

els empleats amb relació d'ocupació temporal (ETT) o de durada determinada,
i
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-

becaris, cursillistes i personal en treball en pràctiques

Exclusions específiques per a la cobertura de “Responsabilitat Civil Patronal”
A més de les exclusions recollides en l'Article 5 d'aquest contracte, per a la present
garantia són aplicable les següents exclusions:
a. Indemnitzacions per accidents exclosos de la cobertura de l'assegurança
d'accidents de treball.
b. Indemnitzacions i despeses d'assistència originats per malaltia professional, així
com per malalties psíquiques.
c. Les reclamacions per incompliment de les obligacions de tipus laboral, ja siguin
contractuals o legals, referents a la Seguretat Social, assegurança d'accidents de
treball, pagament de salaris i similars, i els previstos i acordats per convenis
col·lectius o particulars.
d. Les indemnitzacions per danys materials a béns propietat del personal assalariat.
e. Multes, penalitzacions o recàrrecs establerts en la legislació laboral o de Seguretat
Social vigent, o les conseqüències del seu impagament.

4.2.3. Pèrdua de documents
Fins a un límit màxim de 180.000 € per sinistre, col·legiat i any d’assegurança, es
cobreixen els danys materials, pèrdua que puguin sofrir els expedients o documents,
confiats a l’assegurat per causa de la seva professió o que obrin en el seu poder a fi i
efecte de desenvolupar la gestió establerta.
Dins de la present cobertura s’emparen, exclusivament, les despeses raonablement
ocasionades per reemplaçar o restaurar els documents perduts, danyats, o destruïts.
Queden expressament exclosos: diners, símbols pecuniaris, i en general, valors i
efectes al portador o a l’ordre endossats en blanc.
La franquícia aplicable per a la present cobertura és del 10% del valor del document.
4.2.4. Indemnització per inhabilitació
Queda garantit el pagament d’una indemnització mensual en el supòsit de què
l’assegurat sigui condemnat per sentència judicial ferma en un procediment penal, a
la pena d’inhabilitació especial per a l’exercici de la professió, d’acord amb lo
establert en el Codi Penal vigent i sempre que es donin els següents requisits:
-

Que el procediment judicial es segueixi a causa de l’exercici professional de
l’activitat assegurada.
Que la condemna a l’assegurat sigui conseqüència d’una imprudència
professional.
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La suma assegurada per a la present cobertura queda estipulada per l’assegurat fins a
un màxim de 2.500 € al mes, fins a un màxim de 18 meses. Aquesta renta no podrà
sobrepassar en cap cas els ingressos mitjans mensuals obtinguts per l’assegurat en
l’exercici de la seva professió com Economista/Auditor durant els últims dotze
mesos immediatament anteriors a la condemna.
4.2.5. Infidelitat d'empleats
Fins a un límit de 60.000 € s'inclouen les reclamacions plantejades per primera
vegada contra l'Assegurat i notificades a l'Assegurador durant el període
d’assegurança originades en la prestació dels serveis professionals objecte de
l’assegurança i com a conseqüència de les pèrdues derivades única i directament
d'actes deshonestos o fraudulentes comeses per empleats de l'Assegurat amb la
intenció manifesta de causar tals pèrdues a l'Assegurat o d'obtenir un benefici
econòmic per a si, amb independència del lloc de comissió i de si es van cometre en
solitari o de connivència amb uns altres.
La present extensió no inclou la indemnització per a l'empleat autor de l'acte.
4.2.6. Protecció de dades de caràcter personal
Aquesta cobertura té per exclusiu objecte cobrir la responsabilitat civil per danys
causats a Tercers (inclosos els empleats de l'assegurat) en què pugui incórrer
l'assegurat, així com les sancions que l'Agència de Protecció de Dades pugui imposar
a l'assegurat, per l'incompliment de les obligacions de protecció de dades de caràcter
personal que imposa la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de dades de caràcter
personal, el Reial decret 994/99 d'11 de juny o qualsevol altra norma legal posterior
que reguli aquesta mateixa matèria (d'ara endavant, “legislació”).
Derogant allò establert a les condicions de la pòlissa, la present cobertura addicional
garanteix la responsabilitat civil en que pugui incórrer l’Assegurat envers Tercers,
derivada dels danys i perjudicis soferts, inclòs en el cas de que aquest incompliment
no generi un dany material o corporal, d’ acord amb la definició d’ aquests a la
pòlissa.

Per a la present cobertura addicional, seran d’aplicació les següents limitacions:
Suma Assegurada: 60.000 € per sinistre i any d’assegurança
S'entendrà que és un únic sinistre el conjunt de reclamacions i/o sancions derivades
d'un mateix fet, amb independència del nombre de perjudicats i que eventualment
comportin conjuntament una indemnització Tercers i una o més sancions.
Així mateix, s'entendrà per summa assegurada la quantitat màxima que respondrà
l'Assegurador per la suma de totes les indemnitzacions i despeses derivades de tots
els sinistres ocorreguts durant una anualitat d’assegurança, entenent com a tal el
període de temps transcorregut entre dos venciments anuals de prima, o entre
l'entrada en vigor i la data de finalització de l’assegurança, si tingués una durada
inferior a un any.
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Franquícia: 15% de l’import de la reclamació
Derogant en el precís les condicions generals de la pòlissa, el present suplement
empara la responsabilitat civil en què pugui incórrer l'assegurat enfront de Tercers
derivada dels danys i perjudicis soferts com a conseqüència de l'incompliment per
part de l'Assegurat de les seves obligacions regulades per la legislació, fins i tot en el
cas que aquest incompliment no generi un dany material o dany corporal conformi
definició de la present pòlissa.
Amb caràcter exhaustiu però no limitatiu, es cobreixen les indemnitzacions per danys
morals (per exemple a l'honor, imatge o intimitat) i altres perjudicis avaluables
econòmicament que pugui sofrir un Tercer.
Igualment quedarà emparada la defensa jurídica de l'assegurat, així com la imposició
de fiances, en les condicions detallades en les condicions generals d'aquesta pòlissa,
per reclamacions emparades per la pòlissa. En el supòsit de sancions, la defensa
jurídica de la present pòlissa s'estén a la impugnació d'aquesta sanció.
La cobertura es limita a reclamacions que rebi el Prenedor o l'Assegurat durant la
vigència de l’assegurança, per fets ocorreguts durant la vigència de l’assegurança o
fins a dos anys abans de l'entrada en vigor de la present pòlissa.
S'entendrà per “reclamació” la primera notícia que el Prenedor o l'Assegurat tinguin,
per qualsevol via, de la intenció d'un Tercer o de l'Agència de Protecció de Dades de
reclamar o incoar un expedient sancionador respectivament.
En el moment d'entrada en vigor de la present pòlissa, el Prenedor i Assegurats
declaren que no tenen coneixement de cap fet que hagi donat o pugui donar lloc a
una reclamació emparada per la present cobertura addicional.
No queden amparats els següents supòsits
1.

Indemnitzacions i/o sancions que no estiguin fonamentades en la legislació
aplicable a la protecció de dades de caràcter personal.
En particular, qualsevol reclamació per danys materials o corporals, així com
per la cessió, utilització o negligent custòdia de qualsevol altres dades o
documents que no tinguin caràcter personal d'acord amb la legislació, tals
com, per exemple, drets de propietat intel·lectual, científica o industrial.

2. Les despeses de reposició o millor protecció de les dades extraviades, perduts,
deteriorats o cedits.
3. Multes i sancions de qualsevol tipus, diferents a les abans detallades i
imposades per l'Agència de Protecció de Dades.
Tampoc quedaran cobertes les sancions imposades per l'Agència de Protecció
de Dades d'ofici, sense prèvia denúncia d'un perjudicat, i basades
exclusivament en el mer incompliment de les obligacions legals de l'assegurat
en aquesta matèria sense haver generat un perjudici a un particular concret.
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4. Qualssevol danys materials i corporals, així com qualssevol reclamacions
derivades d'una causa diferent a l'incompliment per part de l'assegurat de les
seves obligacions de protecció de dades de caràcter personal que imposa la
Llei Orgànica 15/99 de Protecció de dades de caràcter personal, el Reial decret
994/99 d'11 de juny o qualsevol altra norma legal posterior que reguli
aquesta mateixa matèria.

ARTICLE 5. RISCS EXCLOSOS
En addició a las exclusions contemplades a l’Article 4 de les Condiciones Generals del
contracte, en cap cas quedaran cobertes per l’Assegurat les reclamacions per
responsabilitats derivades de:
1. Danys personals, a excepció d'aquells que tinguin el seu origen en danys
causats a tercers a l'interior del seu despatx professional.
2. Danys materials, a excepció de l'establert en el punt 4.2.1.
3. Reclamacions relacionades amb el dret de la propietat intel·lectual (drets
d'autor). Violació de patents.
4. Reclamacions per danys morals, calúmnies o injúries.
5. Qualsevol reclamació originada per o bé de qualsevol manera relacionada
amb qualsevol forma de discriminació, incloent aquelles per raó de raça,
religió, origen ètnic, nacionalitat, edat, minusvalidesa, sexe, orientació
sexual o embaràs.
6. Reclamacions relacionades amb la insolvència de l'Assegurat.
7. Responsabilitat civil com a consellers, administradors i directius de
societats (D&O). Excepcionalment, aquesta exclusió queda derogada, en el
que calgui, per a l’activitat d’administrador concursal.
8. Responsabilitat per l'actuació de l'Assegurat sense estar en possessió de
la preceptiva acreditació o per extinció o expiració de la mateixa així com
per l'incompliment de les normes imperatives que regulen la seva
activitat; així com per no estar en possessió de la titulació acadèmica
necessària per a l'exercici de la seva professió.
9. Les derivades de les actuacions dels professionals de l'Assegurat fora de
l'àmbit contractual que els vincula amb aquell.
10. Reclamacions que es derivin d'estimacions o modificacions en costos o
pressupostos, causats per estimacions errònies del cost, així com de les
mesures necessàries per a la seva rectificació.
11. Haver-se desviat sabent les disposicions, instruccions o condicions dels
clients o de les persones autoritzades per ells.
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12. L'ocurrència de danys o perjudicis derivats d'activitats que tinguin
caràcter financer, assegurador, gestió de títols o crèdits; de mediació o
representació de negocis pecuniaris, crediticis, immobiliaris o similars.
13. Qualsevol reclamació relacionada amb virus informàtic.
14. Responsabilitats contractuals de l'Assegurat, que excedeixin de les seves
responsabilitats legals com a professional, així com reclamacions per
incompliment total, parcial, tardà o cancel·lació dels serveis contractats.
15. Les multes, sancions i impostos directament imposats a l'Assegurat així
com per les conseqüències del seu impagament i penalitzacions de
qualsevol classe. Aquesta exclusió, en relació a multes i impostos, no
aplica a la cobertura de Protecció de dades de caràcter personal.
16. Responsabilitats civils derivades d’actes u omissions intencionats, dolosos
o fraudulents, així com les que poguessin resultar de l’incompliment dolós
de les disposicions legals relacionades amb el risc assegurat.
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ARTICLE 6 - LÍMIT D’INDEMNITZACIÓ/ PRIMES NETES
6.1.

Persones Jurídiques

Límit Economistes,
advocats diplomats en
empresarials, gestors
administratius i graduats
socials (per sinistre i any)
225.000 €
450.000 €
900.000 €
1.125.000 €
1.800.000 €
45.000 €
225.000 €
450.000 €
900.000 €
1.125.000 €
1.800.000 €
45.000 €
225.000 €
450.000 €
900.000 €
1.125.000 €
1.800.000 €
45.000 €
225.000 €
450.000 €
900.000 €
1.125.000 €
1.800.000 €
45.000 €
225.000 €
450.000 €
900.000 €
1.125.000 €
1.800.000 €

Límit Auditor
sinistre i any)

(per

Prima neta anual

0€

305 €
351€
419 €
449 €
603 €

300.506 €

421 €
433 €
488 €
595 €
633 €
787 €

601.012 €

518 €
580 €
595 €
653 €
683 €
838 €

750.000 €

551 €
613 €
628 €
685 €
715 €
869 €

1.200.000 €

619 €
721 €
732 €
779 €
813 €
963 €

Pòlissa 00000078364338 – RENOVACIÓ 01.01.2017 – 31.12.2017

CONDICIONS PARTICULARS I ESPECIALS

Les esmentades primes s’entendran aplicables per a cada soci de la persona
jurídica.

Per a la cobertura d'auditor (persona jurídica)
Les esmentades primes s’entendran aplicables per a cada soci de la persona jurídica.
El límit assegurat per a la Societat serà el resultant de multiplicar el número de socis
auditors pel límit escollit per cada un.
Malgrat l'anterior, per a la cobertura d'auditor, el límit d’indemnització no podrà
superar la quantitat de 2.500.000 € per societat assegurada, per sinistre i per any
d’assegurança.
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6.2.

Persones Físiques:

Límit Economistes,
advocats, diplomats en
empresarials, gestors
administratius i graduats
socials (per sinistre i any)
225.000 €
450.000 €
900.000 €
1.125.000 €
1.800.000 €
45.000 €
225.000 €
450.000 €
900.000 €
1.125.000 €
1.800.000 €
45.000 €
225.000 €
450.000 €
900.000 €
1.125.000 €
1.800.000 €
45.000 €
225.000 €
450.000 €
900.000 €
1.125.000 €
1.800.000 €
45.000 €
225.000 €
450.000 €
900.000 €
1.125.000 €
1.800.000 €

Límit Auditor
sinistre i any)

(per

Prima neta anual

0€

227 €
305 €
377 €
405 €
547 €

300.506 €

312 €
322 €
362 €
487 €
508 €
650 €

601.012 €

384 €
428 €
457 €
507 €
535 €
677 €

750.000 €

416 €
469 €
483 €
519 €
547 €
689 €

1.200.000 €

519 €
575 €
594 €
644 €
674 €
838 €

Les esmentades primes s’entendran aplicables exclusivament a l’exercici
individual com a persona física.
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Se establece que el periodo de regularización de prima por altas, bajas o
modificacions de asegurados es semestral.

ARTICLE 7 – ÀMBITS TERRITORIAL I TEMPORAL
7.1. Àmbit territorial
Les garanties de la pòlissa s'estenen i limiten a les responsabilitats civils derivades dels
treballs realitzats o reclamacions presentades a Andorra i reconegudes pels Tribunals
Andorrans.

7.2. Delimitació temporal
En derogació de l'apartat 7.2. de les Condicions Generals del contracte, la cobertura
de l’assegurança se circumscriu a emparar les reclamacions interposades a
l’Assegurat i comunicades a l'Assegurador durant el Període de l’assegurança i si
escau, qualsevol Període Addicional de Declaració, si l'acte negligent error o omissió
que genera la reclamació es produeix per primera vegada en el Període de
l’assegurança, o després de la data de retroactivitat establerta a les Condicions
Particulars, però abans de l'extinció de la Pòlissa.
Queden per tant excloses les reclamacions :
-

Notificades o declarades sota un altre assegurança que estigués vigent amb
anterioritat a l'inici del Període d’Assegurança.

-

Relacionades amb qualsevol procediment amistós, judicial, arbitral o
administratiu iniciat contra qualsevol Assegurat amb anterioritat a l'inici del
Període d’Assegurança, ni tampoc en el cas de reclamacions en les quals els
fets són idèntics, similars o estan relacionats amb aquest primer procediment
iniciat.

-

Que tinguin el seu origen, siguin conseqüència o estiguin relacionades, directa
o indirectament, amb fets o circumstàncies que, amb anterioritat a l'inici
del Període d’Assegurança, fossin reclamats de forma fefaent a l'Assegurat.

-

Presentades una vegada finalitzat el Període d’Assegurança o el període
addicional de declaració, si escau.

Si un Assegurat tingués coneixement de circumstàncies que poguessin donar lloc a
una reclamació, haurà de:
-

comunicar per escrit a l'Assegurador aquestes circumstàncies amb les dades
necessàries respecte a dates i a les persones involucrades, i

-

especificar els motius pels quals es preveu tal reclamació.

S´estableix un període addicional de declaració 90 díes.
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Donat que aquesta pòlissa es una pòlissa col·lectiva d’adhesió voluntària i
individual de cada Assegurat, les mencions que en aquest article es fan a
“Període de l’Assegurança” s’entendran aplicables a cada Assegurat en funció
de la data efectiva de la seva alta i/o baixa en el llistat d’Assegurats.
7.2.1. Període addicional de declaració:
a) PER A L’ACTIVITAT D’AUDITORIA DE COMPTES: en cas de no renovació
d’aquest contracte i de que l’auditor assegurat no contracti posteriorment cap
pòlissa d’assegurances que substitueixi total o parcialment la cobertura per a
aquesta activitat, aquesta s’estendrà automàticament per un període de
quaranta vuit (48) mesos des de la data de no renovació, durant els quals
l’auditor assegurat podrà comunicar a l’Assegurador reclamacions rebudes
únicament en relació a errors, omissions o actes negligents ocorreguts per
primera vegada durant la vigència de la pòlissa o després de la data de
retroactivitat del 1 de gener de 2012, però abans de la no renovació de la
pòlissa.
b) PER A L’ACTIVITAT D’ECONOMISTA: en cas de no renovació d’aquest
contracte i de que l’auditor assegurat no contracti posteriorment cap pòlissa
d’assegurances que substitueixi total o parcialment la cobertura per a aquesta
activitat, aquesta s’estendrà automàticament per un període de tres mesos
(3) des de la data de no renovació, durant els quals l’auditor assegurat podrà
comunicar a l’Assegurador reclamacions rebudes únicament en relació a
errors, omissions o actes negligents ocorreguts per primera vegada durant la
vigència de la pòlissa o després de la data de retroactivitat del 1 de gener de
2012, però abans de la no renovació de la pòlissa.
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CAPÍTOL II

COBERTURA ADDICIONAL PER A LA JUNTA DE
GOVERN
DEL COL·LEGI D’ECONOMISTES D’ANDORRA

ARTICLE 1. ASSEGURATS
Per a la present cobertura addicional, tindran exclusivament la condició
d’Assegurats:
a) La Junta de Govern del Col·legi d’Economistes d’Andorra.
b) Les Comissions permanents, les Juntes Generals, així com els seus respectius

membres.
c) Las Comissions nomenades pels Òrgans rectors del Col·legi d’Economistes
d’Andorra, així com els membres que composen les esmentades comissions.
d) El Director, Assessors i personal del Col·legi d’Economistes d’Andorra.
e) Aquells altres càrrecs o persones que actuïn per mandat o disposició de la
Junta de Govern o Òrgans Rectors del Col·legi d’Economistes d’Andorra.
f)

Totes aquelles persones anteriorment definides que ja no formin part de
l’entitat o que ja no tinguin cap relació amb el Col·legi d’Economistes
d’Andorra en el moment de la reclamació.

ARTICLE 2. OBJECTE DE L’ASSEGURANÇA
La responsabilitat civil derivada de l’exercici de l’activitat col·legial, segons el regulat
als Estatuts del Prenedor.

ARTICLE 3. RISCS COBERTS
A títol merament enunciatiu però no limitatiu, queda coberta la responsabilitat civil
professional de l’Assegurat per:
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-

L’Emissió de dictàmens i informes, així com per la resposta a consultes de caràcter
professional.

-

Control de la titulació dels seus col·legiats.

-

La comprovació dels contractes de prestació de serveis professionals dels
col·legiats, en referencia a l’observança de les disposicions legals reguladores de
les competències dels associats.

-

La responsabilitat de la institució de mediació derivada de la designació del
mediador o de l'incompliment de les obligacions que li incumbeixen.

Cobertures Addicionals
3.1. Responsabilitat civil general explotació
Entenent com a tal la responsabilitat civil extracontractual derivada de:
-

La propietat o ús per part de l’assegurat dels immobles o instal·lacions,
maquinària, mitjans materials o altres elements, destinats al desenvolupament de
l’activitat assegurada.

-

El transport, així como les operacions de càrrega i descàrrega, de les matèries
objectes del procés comercial o industrial assegurat, amb excepció de les
tòxiques, inflamables, explosives o corrosives.

-

Els treballs d’ampliació, reparació, manteniment o reforma, només quan tinguin
la consideració d’obres menors segons la llicencia municipal
reglamentària.

-

L’ús de vehicles i de maquinària autopropulsada, no inclosos a la “Ley sobre
responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor”.

-

Les instal·lacions de propaganda, rètols lluminosos i tanques publicitàries
propietat de l’Assegurat.

-

L’accés a les instal·lacions i centres de producció per part de visitants, clients i
proveïdors.

-

El funcionament i organització per part de l’Assegurat de:
-

Activitats comercials derivades directament de l’activitat assegurada, amb
motiu d’exhibicions, demostracions i assistència a fires, certàmens,
exposicions i similars.

-

El servei de seguretat destinat a la custodia i vigilància de les instal·lacions
de l’Assegurat.

-

Els serveis socials i recreatius per al personal, així com els derivats de la
preparació, expedició i consum de begudes i menjar per al personal i
visitants dels locals de l’Assegurat.
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3.2. Responsabilitat civil patronal
Per aquesta cobertura es garanteix la responsabilitat civil que pugui ser exigida a
l’Assegurat l’Administració assegurada per danys corporals ocasionats als empleats al
seu servei com a conseqüència d'un accident de treball derivat necessàriament de
l’exercici de l'activitat assegurada i qualificat com a tal per la Seguretat Social, només
quan els empleats accidentats es trobin donats d’alta, en el moment
d’ocurrència de l’accident de treball, en el Règim General de la Seguretat
Social.
3.3.

Pèrdua de documents

Fins a un límit màxim de 180.000 € per sinistre i any d’assegurança, es cobreixen els
danys materials, pèrdua que puguin sofrir els expedients o documents, confiats a
l’assegurat per causa de la seva professió o que obrin en el seu poder a fi i efecte de
desenvolupar la gestió establerta.
Dins de la present cobertura s’emparen, exclusivament, les despeses raonablement
ocasionades per reemplaçar o restaurar els documents perduts, danyats, o destruïts.
Queden expressament exclosos: diners, símbols pecuniaris, i en general, valors i
efectes al portador o a l’ordre endossats en blanc.
3.4. Protecció de dades de caràcter personal
Aquesta cobertura té per exclusiu objecte cobrir la responsabilitat civil per danys
causats a Tercers (inclosos els empleats de l'assegurat) en què pugui incórrer
l'assegurat, així com les sancions que l'Agència de Protecció de Dades pugui imposar
a l'assegurat, per l'incompliment de les obligacions de protecció de dades de caràcter
personal que imposa la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de dades de caràcter
personal, el Reial decret 994/99, d'11 de juny o qualsevol altra norma legal posterior
que reguli aquesta mateixa matèria (d'ara endavant, “legislació”).
Derogant allò establert a les condicions de la pòlissa, la present cobertura addicional
garanteix la responsabilitat civil en que pugui incórrer l’Assegurat envers Tercers,
derivada dels danys i perjudicis soferts, inclòs en el cas de que aquest incompliment
no generi un dany material o corporal, d’ acord amb la definició d’ aquests a la
pòlissa.
Per a la present cobertura addicional, seran d’aplicació les següents limitacions:
Suma Assegurada: 300.000 € per sinistre i any d’assegurança
S'entendrà que és un únic sinistre el conjunt de reclamacions i/o sancions derivades
d'un mateix fet, amb independència del nombre de perjudicats i que eventualment
comportin conjuntament una indemnització Tercers i una o més sancions.
Així mateix, s'entendrà per summa assegurada la quantitat màxima que respondrà
l'Assegurador per la suma de totes les indemnitzacions i despeses derivades de tots
els sinistres ocorreguts durant una anualitat d’assegurança, entenent com a tal el
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període de temps transcorregut entre dos venciments anuals de prima, o entre
l'entrada en vigor i la data de finalització de l’assegurança, si tingués una durada
inferior a un any.
Franquícia: 300.-€ per sinistre.
Derogant en el precís les condicions generals de la pòlissa, el present suplement
empara la responsabilitat civil en què pugui incórrer l'assegurat enfront de Tercers
derivada dels danys i perjudicis soferts com a conseqüència de l'incompliment per
part de l'Assegurat de les seves obligacions regulades per la legislació, fins i tot en el
cas que aquest incompliment no generi un dany material o dany corporal conformi
definició de la present pòlissa.
Amb caràcter exhaustiu però no limitatiu, es cobreixen les indemnitzacions per danys
morals (per exemple a l'honor, imatge o intimitat) i altres perjudicis avaluables
econòmicament que pugui sofrir un Tercer.
Igualment quedarà emparada la defensa jurídica de l'assegurat, així com la imposició
de fiances, en les condicions detallades en les condicions generals d'aquesta pòlissa,
per reclamacions emparades per la pòlissa. En el supòsit de sancions, la defensa
jurídica de la present pòlissa s'estén a la impugnació d'aquesta sanció.
La cobertura es limita a reclamacions que rebi el Prenedor o l'Assegurat durant la
vigència de l’assegurança, per fets ocorreguts durant la vigència de l’assegurança o
fins a dos anys abans de l'entrada en vigor de la present pòlissa.
S'entendrà per “reclamació” la primera notícia que el Prenedor o l'Assegurat tinguin,
per qualsevol via, de la intenció d'un Tercer o de l'Agència de Protecció de Dades de
reclamar o incoar un expedient sancionador respectivament.
En el moment d'entrada en vigor de la present pòlissa, el Prenedor i Assegurats
declaren que no tenen coneixement de cap fet que hagi donat o pugui donar lloc a
una reclamació emparada per la present cobertura addicional.
No queden amparats els següents supòsits
1.

Indemnitzacions i/o sancions que no estiguin fonamentades en la legislació
aplicable a la protecció de dades de caràcter personal.
En particular, qualsevol reclamació per danys materials o corporals, així com
per la cessió, utilització o negligent custòdia de qualsevol altres dades o
documents que no tinguin caràcter personal d'acord amb la legislació, tals
com, per exemple, drets de propietat intel·lectual, científica o industrial.

2. Les despeses de reposició o millor protecció de les dades extraviades, perduts,
deteriorats o cedits.
3. Multes i sancions de qualsevol tipus, diferents a les abans detallades i
imposades per l'Agència de Protecció de Dades.
Tampoc quedaran cobertes les sancions imposades per l'Agència de Protecció
de Dades d'ofici, sense prèvia denúncia d'un perjudicat, i basades
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exclusivament en el mer incompliment de les obligacions legals de l'assegurat
en aquesta matèria sense haver generat un perjudici a un particular concret.
4. Qualssevol danys materials i corporals, així com qualssevol reclamacions
derivades d'una causa diferent a l'incompliment per part de l'assegurat de les
seves obligacions de protecció de dades de caràcter personal que imposa la
Llei Orgànica 15/99 de Protecció de dades de caràcter personal, el Reial decret
994/99 d'11 de juny o qualsevol altra norma legal posterior que reguli
aquesta mateixa matèria.

ARTICLE 4. RISCS EXCLOSOS
En addició a les exclusions contemplades en el Capítol 5 de les Condicions
Particulars del contracte, en cap cas quedaran cobertes per l’Assegurador les
reclamacions per responsabilitats derivades de:
4.1. Fallida i/o baix rendiment del software i/o hardware subministrat per
l’assegurat, excepte quan el software subministrat sigui de caràcter
informatiu.
4.2. Responsabilitat civil professional dels col·legiats, així com la que
s’origini a la Junta de Govern, per accions u omissions dels col·legiats,
tant si aquesta responsabilitat és directa com si és subsidiària.
4.3. La constitució, explotació o tramitació de caixes o fons de pensions de
qualsevol mena o d’assegurances de malaltia, prestacions
complementàries d’invalidesa, etc. per a casos de malaltia, mort i
invalidesa professional.
4.4. La tramitació d'assumptes relacionats amb la lliure competència o amb
vagues, tancament patronal i altres mesures coercitives que tinguin una
finalitat social, política o bé de política de preus.
4.5. No haver conclòs pòlisses d'assegurances, haver deixat caducar
aquestes, o bé no haver-les fet degudament, així com actuacions
relacionades amb pagament de primes, comunicacions, rescissions.
4.6. Denegació o cancel·lació d'associacions.

ARTICLE 5. LÍMIT D’IMDEMNITZACIÓ
Per a aquesta garantia addicional s’estableix un límit màxim d'indemnització per
sinistre i anualitat d’assegurança de 2.000.000 Euros (DOS MILIONS D'EUROS).
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ARTICLE 6. APLICACIÓ DE LES CONDICIONS DEL CAPÍTOL I
A la present garantia addicional li són d’aplicació totes les condicions recollides al
Capítol I no expressament modificades en el present Capítol II, en particular
exclusions, límits i resta de delimitacions.
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CAPÍTOL III
CLÀUSULES ADDICIONALS
ARTICLE 1. RÈGIM D’ADMINISTRACIÓ DEL CONTRACTE
Per la present assegurança queden garantits a partir de la data d'efecte del contracte,
els Col·legiats declarats pel Prenedor de l’assegurança, la llista dels quals s'adjunta i
forma part del present contracte.
ALTES
En cas d'alta, les primes indicades han de ser abonades íntegrament quan l'alta es
produeixi dins del primer semestre de vigència, és a dir, abans de l'1 de Gener.
Regularització: Les esmentades relacions d'altes, constituiran l'instrument de la
corresponent regularització trimestral de prima segons els següents paràmetres:
-

Les altes entre l'1 de Gener al 31 de Març: es cobrarà el 100% de la prima.
Les altes entre l'1 d’Abril al 30 de Juny: es cobrarà el 75% de la prima.
Les altes entre l'1 de Juliol al 30 de Setembre: es cobrarà el 50% de la prima.
Les altes entre l'1 d'Octubre al 31 de Desembre: es cobrarà el 40% de la
prima.

BAIXES
En cas de baixa, les primes de pòlissa són mínimes per any o fracció, per la qual cosa,
sigui quina sigui la causa de la mateixa, no procedeix extorn de prima per la part no
consumida.

ARTICLE 2. MORT, INVALIDESA TOTAL I PERMANENT, JUBILACIÓ
Es convé expressament que si algun Assegurat tant persona física com jurídica causa
baixa en aquesta Pòlissa per mort, jubilació, Invalidesa Total o Invalidesa Permanent,
l'Assegurador seguirà cobrint la seva responsabilitat quedant exempt el Prenedor,
d'abonar prima alguna per tal Economista a partir del següent venciment de la
Pòlissa.
Estan acollits a aquest contracte i queden garantits mentre el mateix es mantingui
vigent, els col·legiats ja jubilats que hagin cessat en l'exercici professional objecte de
cobertura a conseqüència de la declaració d’Invalidesa Total o Invalidesa Permanent , i
els drethavents dels morts, amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present pòlissa,
sempre que tinguessin contractada una pòlissa amb anterioritat a la present com a
mínim durant tres anys anteriors a la mort, jubilació, invalidesa total o permanent.
Si l'Assegurador cancel·lés o refusés renovar aquesta pòlissa, l'Assegurat tindrà dret a
un període informatiu de 12 mesos següents a la data de cancel·lació o no renovació,
en el qual podrà comunicar per escrit a l'Assegurador les reclamacions que es
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dirigissin contra ell durant aquest període, tret que l'Assegurat contracti una nova
pòlissa amb Asseguradors alternatius amb la mateixa cobertura.
Una modificació de la prima en termes raonables en funció de la sinistralitat i la
situació del mercat no es considerarà com una cancel·lació o no renovació de la
mateixa.
Aquesta clàusula no s'aplica si la cancel·lació és conseqüència del no pagament de la
prima.

ARTICLE 3. CESSAMENT DE LA PROFESSIÓ
Aquells assegurats que hagin cessat definitivament de la professió, estaran coberts
per la pòlissa sempre que compleixin totes d’aquestes condicions :
• Portar professionalment inactius un mínim de cinc anys naturals immediatament
anteriors a la sol·licitud d'inclusió en aquesta pòlissa.
Per inactiu professionalment s'entén l’ assegurat que no exerceix cap activitat
professional, de qualsevol tipus, relacionada amb l'activitat assegurada en aquesta
pòlissa.
• Haver estat assegurats per una pòlissa de responsabilitat civil professional durant
els darrers cinc anys.
• Romandre en la mateixa condició d'inactius mentre duri la seva inclusió com a
assegurat en aquesta pòlissa.
• No haver rebut cap reclamació durant el citat període de cinc anys, ni tenir
coneixement, al moment de sol·licitar la seva incorporació a aquesta pòlissa, de cap
fet o circumstància que raonablement pogués donar lloc a reclamació emparada
sota aquesta assegurança. L'Assegurat haurà de signar tal declaració en el
document de sol·licitud d'incorporació a aquesta pòlissa.
2) Cas de no complir-se alguna de les condicions assenyalades en el paràgraf
anterior, en particular cas que de reiniciar-se l'activitat professional, quedarà exclosa
de la cobertura d’aquesta assegurança qualsevol reclamació, fins i tot en el cas que
l'assegurat hagués abonat la corresponent prima, o fins i tot en el cas que l'actuació
professional que va donar lloc a la reclamació s'hagués executat abans dels cinc anys
anteriors a l’inclusió de l'assegurat en aquesta pòlissa.
3) La prima individual de cada assegurat serà la següent :
• Primer any de la seva incorporació a aquesta pòlissa : 30% de la prima neta anual.
• Segon any i successius : 20% de la prima neta anual.
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ARTICLE 4. SUBSIDIARIETAT
La present pòlissa actuarà sempre a l'excés de qualsevol altra pòlissa contractada per
l'Assegurat o per qualsevol altra persona o entitat, de les cobertures de la qual
pogués beneficiar-se.
Independentment de les garanties afectades per un mateix sinistre,
s'estableix un límit d'indemnització per al conjunt de totes les garanties
afectades per sinistre i any d'assegurança de 5.000.0000€ (CINC MILIONS
D'EUROS)

ARTICLE 5. SINISTRES – TRAMITACIÓ
En ampliació a allò establert a l'Article16 de les Condicions Generals, s'estableix un
protocol de gestió de sinistres, que regula alguns dels aspectes de la tramitació dels
mateixos.

ARTICLE 6. ACCEPTACIÓ CLÀUSULES LIMITATIVES
Mitjançant la signatura del present document, el Prenedor reconeix haver rebut de
l'Assegurador exemplar de les Condicions Generals, Particulars i Clàusules Especials
constitutives del present contracte d’assegurança i accepta expressament totes les
clàusules limitatives contingudes en aquests documents.

EL PRENEDOR I/O ASSEGURAT

ZURICH INSURANCE PLC
SUCURSAL EN ESPAÑA
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