ASSOCIACIÓ D’ARQUEÒLEGS DE CATALUNYA
Butlletí d'adhesió a la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional d'Arqueòlegs
DECLARACIÓ

Nom i Cognoms:
Domiciliació
Població:

Codi Postal:

D.N.I.:

Data de Naixement:

Telèfon:

mail:

Nº Col·legiat:

Compte Bancària:

CIF: A-58852518. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, volumen 10882, Libro 9822, folio 1, hoja 127830. Concertados seguros de
Responsabilidad Civil y de Caución e inscrita con el núm. J00609 en el Registro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros, Corredores de
reaseguros y Sus Altos Cargos, de acuerdo con la Ley 26/2006.

COBERTURES GENERALS

La Responsabilitat civil d'acord a la legislació vigent pels danys materials, personals i perjudicis patrimonials
primaris causats a tercers per un error o falta professional comès per l'assegurat o pel personal del que
legalment hagi de respondre en l'exercici de les activitats relacionades amb la defensa i difusió del Patrimoni
Històric- Arqueològic així com per a la seva protecció com excavacions de camp, arqueologia experimental,
tasques en museus i / o tasques de recerca, entre altres, estant l'assegurat legalment habilitat per al seu
exercici i en compliment dels requisits que per a l'exercici d'aquesta professió s'exigeixen en cada moment.
DELIMITACIÓ TEMPORAL

Reclamacions que es presentin contra l'Assegurat durant el període de l’assegurança respecte d'errors o faltes
professionals comesos tant amb anterioritat a la data d'efecte de la pòlissa com durant el període d'assegurança.
DEFENSA JURÍDICA

Despeses de defensa: honoraris, costos i despeses legals que s'ocasionen amb motiu de la direcció jurídica i
defensa de l'assegurat per la seva eventual responsabilitat civil com a conseqüència d'una reclamació emparada
per la pòlissa.
S'inclouen dins de les despeses de defensa, la prestació i la constitució de fiances judicials.
ÀMBIT GEOGRÀFIC

Unió Europa i Andorra.
GARANTIES I PRIMERES
PRIMA TOTAL ANUAL

Cobertura bàsica de 150.000,00 € per Assegurat i anualitat de l’assegurança

19,11 EUR

Ampliació cobertura a 300.000,00 € per Assegurat i anualitat d l’assegurança

38,22 EUR

Cobertura de Accidents (veure full annexa)

18,77 EUR

De conformitat amb les condicions particulars, especials i generals de la pòlissa subscrita amb certs subscriptors
de Lloyd 's.
En _________________________ a _____ de _______________ de ______
Firma:

SERPRECO, S.A., Correduría de Seguros - Via Laietana, 39, 2º 08003 Barcelona Tels. 647.849.722 empresa@mutua-enginyers.com

- Butlletí subscriptor ACCIDENTS PERSONALS QÜESTIONARI

Activitat Professional:
Aquesta activitat comporta un treball manual o risc perillós?:

SI

NO

¿Condueix una motocicleta cilindrada superior a 250 c.c.?:

SI

NO

¿Participa en carreres i/o competicions de motocicletes?:

SI

NO

¿Participa alguna activitat perillosa?:
En cas afirmatiu, ¿què?:

SI

NO

En cas afirmatiu, ¿quins?:
Ha de viatjar sovint?:

SI

NO

Mitjans de transports que utilitza:
Núm. aproximant de viatges a l’any:
Àmbit geogràfic dels viatges:
Pràctica esports?:

SI

NO

En qualitat de? (p.e.: professional, amateur,…):

CIF: A-58852518. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, volumen 10882, Libro 9822, folio 1, hoja 127830. Concertados seguros
de Responsabilidad Civil y de Caución e inscrita con el núm. J00609 en el Registro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros,
Corredores de reaseguros y Sus Altos Cargos, de acuerdo con la Ley 26/2006.

¿Quins esports?

¿Tè alguna discapacitat?:

SI

NO

En cas afirmatiu, ¿quina?:
¿Pateix alguna malaltia o defecte físic?:

SI

NO

En cas afirmatiu, ¿quin?:

GARANTIES Y SUMES ASSEGURADES

Mort

20.000,00 EUR

Invalidés Permanent y Absoluta

20.000,00 EUR

Despeses mèdiques (modalitat reemborsaments despeses)

1.500,00 EUR

A _________________________ a _____ de _______________ de ______
Signar:

SERPRECO, S.A., Correduría de Seguros - Via Laietana, 39, 2º 08003 Barcelona Tels. 647.849.722 empresa@mutua-enginyers.com

INFORMACIÓ PRÈVIA PER AL PRENEDOR
Dades de la corredoria
SERPRECO CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SA (en endavant, “SERPRECO”), La Mutualitat de Previsió Social del Col·legi Oficial d’Enginyers
Industrials de Catalunya a prima fixa (la Mútua dels Enginyers) ostenta una participació majoritària en el capital social de Serpreco.
Assessorament
Serpreco li proporcionarà un assessorament professional objectiu sobre el tipus de contracte d´assegurança que s´ajusti a les seves necessitats. La
mediació de les seves pòlisses es realitzarà prenen com a base les seves informacions i dades sobre el risc i cobertures que finalment resultin del seu
interès. Li recordem la importància de que revisi en el seu moment les dades del risc, cobertures i declaracions contingudes al condicionat particular de
la pòlissa, i que si observa qualsevol error o divergència respecte als termes acordats i/o la seva petició ens les faci saber d´immediat. Hi ha un termini
de 30 dies d´ençà el lliurament de la pòlissa per demanar la seva subsanació, transcorregut el qual s´estarà al contingut de la pòlissa en aquests
aspectes.
Mentre el client no revoqui aquest encàrrec, autoritza al corredor a que traslladi en el seu nom les comunicacions que li faci arribar, incluses les de
contractar, modificar o rescindir una pòlissa; en aquests últims casos, el client haurà de comunicar-lo prèviament al corredor expressament.
Atenció i defensa al client
L’informem que si vostè desitja formular qualsevol queixa o reclamació relativa a la nostra intervenció mediadora, pot adreçar-se al Servei d’Atenció al
Mutualista de la Mútua dels Enginyers (sam@mutua-enginyers.com), que té un termini de dos mesos per resoldre-la, i en posterioritat al Defensor del
Mutualista (defensor@mutua-enginyers.com). La presentació de les queixes i reclamacions davant el Servei d’Atenció al Mutualista és un requisit
necessari abans de sotmetre-les al Defensor del Mutualista. L’adreça d’ambdós òrgans és Via Laietana, 39 – 2n 08003 Barcelona, tel. 932 954 300, fax.
933 100 63. A la web mutua-enginyers.com trobareu més informació al respecte així com els seus reglaments de funcionament.
Informació bàsica sobre protecció de dades
Sabem que la seva privacitat és important i per això ens prenem molt seriosament la nostra tasca de garantir la confidencialitat de les seves dades en
compliment de la normativa vigent. Si us plau, llegeixi detingudament la informació següent.
El Responsable del tractament és SERPRECO CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.A. , CIF: A58852518. (“Serpreco”).
La finalitat del tractament és permetre la tramitació, contractació i renovació dels productes, la prestació dels serveis contractats i accions comercials
eventuals.
La legitimació per tractar les dades es basa en el compliment de les nostres obligacions contractuals i legals, el nostre interès legítim i el consentiment
de l'interessat.
Els destinataris de les dades són empreses del grup i altres destinataris necessaris per a poder donar compliment a les nostres obligacions
contractuals i legals. No es contempla la transferència de dades fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) excepte en el cas de tarificar o contractar amb
companyies asseguradores amb filials fora del EEE.
Vostè té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s'expliquen en més detall a la informació addicional. Pot consultar la
informació addicional a la nostra pàgina web https://www.serpreco.com/ca/rgpd/politica_de_privacitat o demanar una còpia en paper a qualsevol de les
nostres oficines.
Quan els productes i serveis contractats requereixin informació sobre la seva salut, vostè dona el seu consentiment per a que aquestes dades siguin
tractades per al producte contractat i fa constar que la informació que ha proporcionat és exacta i verídica. En el cas que no proporcioni aquestes dades
és possible que Serpreco no pugui atendre la seva sol·licitud.
Addicionalment, en la seva condició de contractant, assumeix l’obligació d’informar als assegurats i/o beneficiaris que designi del fet que les seves
dades personals seran tractades per Serpreco per a les estrictes finalitats del producte contractat i fa constar que l’edat d’aquests beneficiaris és
superior als 16 anys i/o que, en el cas de ser inferior, compta amb el consentiment dels seus pares o tutors per a que les seves dades siguin tractades.
En qualsevol cas, es compromet a comunicar-nos qualsevol canvi que les dades que proporciona experimentin en el futur, amb la finalitat de mantenirne l’exactitud.
I, com a prova de conformitat amb les condicions anteriors, signa el sol·licitant del producte o servei:

Data:___________________.
Signatura del prenedor:

SERPRECO, S.A., Correduría de Seguros - Via Laietana, 39, 2º 08003 Barcelona Tels. 647.849.722 empresa@mutua-enginyers.com

REF. NÚM. MANDAT:

ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE DÈBIT DIRECTE (SEPA CORE BÀSICA)

Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació, autoritzeu al creditor a enviar ordres a la
vostre entitat financera per debitar càrrecs al vostre compte i l’autoritzeu per debitar els imports corresponents
al vostre compte d’acord amb les instruccions del Creditor.
Entre altres, teniu dret a ser reemborsat per la vostra entitat financera d’acord amb els termes i condicions del
contracte subscrit amb la mateixa. En tot cas aquest reemborsament haurà de ser instat per part vostre en el
termini màxim de 8 setmanes a partir de la data en que es va debitar en el seu compte.
Cal completar tots els camps que es sol·liciten i signar el present document per el titular del compte on es
debitaran els rebuts domiciliats.

DADES DEL DEUDOR TITULAR DEL COMPTE DEBITOR

Codi client:

Nom:

NIF:

Domicili:
Codi postal:

Població:
Número compte IBAN:
SWIFT BIC:
DADES DEL CREDITOR
Nom del creditor:

Serpreco Corredoria d’Assegurances, S.A.

Nom del carrer i número: Via Laietana, 39, 2n.
Codi postal:

08003

Població:

BARCELONA

Tipus de pagament:

Pagament periòdic

Data:

Omplir en el cas que el titular del compte sigui una persona diferent al prenedor/subscriptor:
NIF:

Nom del titular:

Signatura del Titular:

Informació bàsica sobre protecció de dades
Sabem que la seva privacitat és important i per això ens prenem molt seriosament la nostra tasca de garantir la confidencialitat de les seves dades en compliment de la normativa
vigent. Si us plau, llegeixi detingudament la informació següent.
El Responsable del tractament és SERPRECO CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.A. , CIF: A58852518. (“Serpreco”).
La finalitat del tractament és permetre la tramitació, contractació i renovació dels productes, la prestació dels serveis contractats i accions comercial s eventuals.
La legitimació per tractar les dades es basa en el compliment de les nostres obligacions contractuals i legals, el nostre interès legítim i el consentiment de l'interessat.
Els destinataris de les dades són empreses del grup i altres destinataris necessaris per a poder donar compliment a les nostres obligacions contractuals i legals. No es contempla
la transferència de dades fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) excepte en el cas de tarificar o contractar amb companyies asseguradores amb filials fora del EEE.
Vostè té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s'expliquen en més detall a la informació addicional. Pot consultar la informació addicional a la
nostra pàgina web https://www.serpreco.com/ca/rgpd/politica_de_privacitat o demanar una còpia en paper a qualsevol de les nostres oficines.

SERPRECO, S.A., Correduría de Seguros - Via Laietana, 39, 2º 08003 Barcelona Tels. 647.849.722 empresa@mutua-enginyers.com

