Projecte d’assegurança
Responsabilitat Civil General
XARXA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI

C/ Sagrada Familia, 7
VIC

Barcelona, 03/10/2018

Responsabilitat Civil General
Es detallen tot seguit les condicions més rellevants de la nostra proposta d’assegurança. Si us
calen més detalls o aclariments, tenim a la vostra disposició el condicionat general de l’oferta

Descripció del risc assegurat
Prenedor
Assegurat/s
Activitat assegurada

Volum anual d’ingressos
Període d’efecte

XARXA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI
Cada una de les entitats/empreses que sol·licitin la
inclusió
Formació, sensibilització, tasques de neteja sobre el
territori, intervencions en el món rural. Xerrades, actes,
tallers, etc.
Tres opcions:
• Fins a 50.000 €
• Fins a 150.000 €
• Fins a 250.000 €
Anual renovable

Condicions generals, cobertures, límits i franquícies
Límit d’indemnització per sinistre
1.200.000 €
1.200.000 €
Límit d’indemnització per anualitat
Cobertures
Sinistre
Víctima
Franquícia
Responsabilitat civil d’explotació
 Desenvolupament de l’activitat
1.200.000 €
150.000 €
150 €
 Subministrament d’aliments
 Propietat o ús d’immobles
 Inclosos els/les voluntaris/voluntàries
Responsabilitat civil patronal
1.200.000 €
150.000 €
150 €
Responsabilitat civil locativa
300.000 €
150 €
Responsabilitat
civil
subsidiària
de
1.200.000 €
150.000 €
150 €
subcontractistes
Cobertures complementàries
Defensa i fiances
Defensa personal per advocats i procuradors designats per la companyia i constitució de
fiances per llibertat provisional i/o per garantia de responsabilitats econòmiques
Exclusions significatives
Multes i sancions
Danys intencionats per part de l’assegurat o persones que en depenguin
Activitats que hagin de ser objecte d'assegurança obligatòria (vehicles, espectacles
pirotècnics, etc.)
Deficiències en la prestació dels serveis propis de l’activitat de l’associació o club
Robatori, furt o pèrdua d’objectes propietat dels sòcies, visitants i tercers
Manca de titulació, llicències i d’altres requeriments que siguin preceptius tant per l’entitat com
pels sòcies per a la pràctica de les activitats
Danys perjudicis ocasionats per l’organització d’actes que sobrepassin el marc dels previstos
en els estatuts de l’entitat o que excedeixin el marc habitual de l’activitat típica de l’entitat

Manca de senyalització, protecció, acotaments que sigui preceptiu on obligatòria per a la
realització dels actes
La responsabilitat per danys que els usuaris causin a les instal·lacions o entre sí
Danys provocats pel muntatge, esfondrament o desmuntatge de grades, tribunes, escenaris,
carpes o qualsevol altre element construït de forma provisional
Llançament d’objectes i activitats pirotècniques
Danys causats sobre béns mobles o immobles que per qualsevol motiu hagi estat confiats,
cedits o arrendats i es trobin sota possessió control de l’assegurat
Danys per inobservança de disposicions legal o reglamentàries
Despeses d’assistència sanitària per danys que pateixin els alumnes
Danys causats quan els treballadors o dependents de l’assegurat no tinguin la capacitació i
titulació necessàries pel desenvolupament de l’activitat assegurada
Defecte d’aprenentatge i errors d’ensenyament
Danys en atraccions de fira, castells inflables i similars
Actes mèdic-sanitaris
Qualsevol activitat diferent a la declarada a la pòlissa així com activitats que no es puguin
considerar com habituals a la mateixa
Manca de llicència municipal o sense projecte tècnic degudament formalitzat quan sigui
necessari o perceptiu per llei

Durada de la cobertura
L’assegurança de Responsabilitat Civil es contracta amb durada indefinida i renovació
automàtica anual tret que qualsevol de les parts comuniqui l’anul·lació amb una anticipació
mínima a la data de venciment, en el cas de la companyia de 2 mesos i en el cas del prenedor
d’un mes.

Àmbit geogràfic
Sinistres esdevinguts al territori i reclamats davant de tribunals espanyols.

Companyia asseguradora
PLUS ULTRA

Taxa segons facturació
1%0

Primes anuals
Facturació
Fins a 50.000 €
Fins a 150.000 €
Fins a 250.000 €

(*) Prima mínima total de la pòlissa

Prima total anual
53,08 €
159,23 €
265,38 €

Descripció de les cobertures de Responsabilitat Civil General
Responsabilitat civil d’explotació
Reclamacions per danys personals o materials derivades d’accions o omissions comeses dins
el marc de l’activitat declarada per el personal, sigui professional o voluntari, o pels
participants.
Es cobreix també la propietat, arrendament o usdefruit per part del prenedor de terrenys,
immobles o instal·lacions destinats i utilitzats durant el desenvolupament de l’activitat.
Responsabilitat civil patronal
Reclamacions presentades per personal assalariat o beneficiaris a causa de danys corporals o
mort patits per causa d’accident de treball per riscos derivats de l’activitat.
Responsabilitat civil locativa
Reclamacions per danys provocats per incendi o explosió davant dels propietari d’immobles o
instal·lacions cedides, en usdefruit o llogades per al desenvolupament de l’activitat
assegurada.
Responsabilitat civil subsidiària de subcontractistes
Garanteix la responsabilitat subsidiària per danys causats per subcontractistes i persones que
mantinguin una relació laboral amb l’assegurat, quan aquestes persones siguin responsables
directes dels danys.

Nota informativa
La informació recollida en aquest document és privada i per a l’ús exclusiu de XARXA DE
CUSTODIA DEL TERRITORI. Arç Corredoria d’Assegurances SCCL es reserva els drets de
propietat intel·lectual sobre el seu contingut i no permet la publicació, modificació o difusió de
la informació continguda sense la seva expressa aprovació.
Aquesta proposta ha estat elaborada sobre la base de la documentació facilitada per les parts
interessades i Arç Cooperativa no assumirà errades derivades de inexactituds o omissions a la
informació disponible.
Els productes asseguradors proposats ho han estat després de l’anàlisi objectiva de l’oferta de
diferents companyies asseguradores.
Arç Cooperativa manifesta estar al corrent de les seves obligacions professionals i en particular
al que fa referència a capacitat financera i subscripció d’assegurança de Responsabilitat Civil
Professional.
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