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TRANSPARÈNCIA  

Marc jurídic de referència  

Aquest contracte d'assegurança s'ajusta a allò que disposa en cada moment la legislació específica 
(Lleis, Reglaments i textos complementaris), reguladora de:  

 el contracte d'assegurança 

 la defensa de consumidors i usuaris  

 les condicions generals de contractació  

 l'ordenació, supervisió i solvència de les Entitats Asseguradores i Reasseguradores  

 la distribució d'Assegurances i Reassegurances Privades  

 la protecció de Dades de Caràcter Personal  

 la comercialització a distància de serveis financers destinats als consumidors  

 la legislació relativa al Consorci de Compensació d’Assegurances que es detalla en l'apartat 
específic que s’estableix a l'efecte.  

En aquest contracte d'assegurança es destaquen de manera especial les exclusions i aquelles 
condicions definidores dels drets dels Assegurats, que siguin diferents de simples 
transcripcions o referències a preceptes legals.  

Si hi ha dubtes sobre la interpretació d’algun dels punts, cal atendre allò que disposa el literal de les 
esmentades lleis, normes i regles d’interpretació que s’hi determini. 

Autoritat de control  

Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, o òrgan que en el futur pugui substituir-lo en 
aquesta competència.  

Transparència 

Aquestes Condicions Generals s’han redactat per a que el seu contingut i abast sigui adequadament 
conegut i comprès per les persones que tinguin interès en el contracte. Per facilitar la lectura i 
comprensió de les garanties, els textos del Condicionat General, i Particular, que es mostren en 
negreta són exclusions o clàusules definidores sobre les quals es recomana que el Prenedor 
de l'assegurança i l'Assegurat parin especial atenció i lectura. 

Exigències i necessitats 

Abans de contractar l'assegurança manifesti quines són les seves necessitats prioritàries i el que 
realment vol assegurar. 

Perquè estar ben assegurat passa per estar ben informat. 
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DEFINICIONS 

Article 1. Definicions 

Assegurat 

Persona física o jurídica designada en les Condicions Particulars, que és titular de l'interès de l'objecte 
de l'assegurança. 

Tindran també la mateixa consideració el seu cònjuge o parella de fet, i les persones següents, 
sempre que convisquin amb ell a l'habitatge assegurat: 

- Els ascendents de qualsevol dels anteriors. 

- Els fills d'ambdós o de qualsevol d'ells. 

- Les persones que estiguin o hagin estat sota la tutela legal o guarda d'ambdós o de qualsevol 
d'ells. 

- Persones que visquin habitualment al domicili de l'Assegurat, sense que hi hagi una prestació 
de naturalesa econòmica. 

Asseguradora 

GACM SEGUROS GENERALES COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U., amb 
domicili social a Ctra. Rubí 72-74, 08174 Sant Cugat del Vallès. Entitat autoritzada per operar a 
Espanya i inscrita en el registre d'entitats asseguradores de la Direcció General d'Assegurances i 
Fons de Pensions, amb clau C0708, la qual s'obliga al pagament de la prestació corresponent a cada 
una de les garanties que figuren incloses en les Condicions Particulars, d'acord amb els límits i 
condicions que s’estableixen en el contracte d'assegurança. 

Prenedor 

La persona, física o jurídica, que subscriu el contracte amb l'Entitat i a qui corresponen les obligacions 
i els deures que es desprenen d'aquell, tret dels que per la seva naturalesa han de ser complerts per 
l'Assegurat. 

Tercers 

Qualsevol persona física o jurídica diferent de: 

- El Prenedor de l'assegurança  

- Les persones que tinguin consideració d'Assegurats 

- Els socis, directius, assalariats i persones que, de fet o de dret, depenguin del prenedor de 
l'assegurança o l'Assegurat, mentre actuïn en l'àmbit de l'esmentada dependència. 

Beneficiari 

La persona física o jurídica que té de dret a la indemnització.  

Carència 

El període de temps durant el qual, havent pres efecte l'assegurança, si es produeix un sinistre no 
queda emparat pel contracte. 

Contracte  

Document que conté les condicions reguladores d'aquesta assegurança. La integren les Condicions 
Generals; les Condicions Particulars que individualitzen el risc; les Condicions Especials que 
modifiquen, amplien o deroguen les Condicions generals, i els suplements que s'hi emetin per 
complementar-lo o modificar-lo.  



 6 

Prima  

És el preu de l'assegurança. El seu pagament s'acredita mitjançant el corresponent justificant. L'import 
total inclou les taxes, els impostos i altres recàrrecs legals que siguin repercutibles.  

Franquícia  

És l'import que, en cada sinistre, i segons allò que es pacta en les Condicions Particulars, és a càrrec 
exclusiu de l'Assegurat. Si l'import del sinistre és inferior a la quantitat estipulada com a franquícia, el 
seu cost serà completament a càrrec de l'Assegurat; si és superior, l’Asseguradora indemnitzarà per 
l'excés.  

Sinistre 

Tot fet les conseqüències danyoses del qual estiguin totalment o parcialment cobertes per les 
garanties d'aquesta pòlissa. Es considerarà que constitueix un sol i únic sinistre el conjunt de danys 
i/o perjudicis derivats d'una mateixa causa o esdeveniment. 

Suma assegurada  

La quantitat màxima a indemnitzar per l’Asseguradora per cada una de les cobertures subscrites. 

Regla proporcional 

És la fórmula que s'aplica per calcular la indemnització d'un sinistre quan el capital assegurat és 
inferior al valor real dels béns assegurats. 

La fórmula és la següent: 

 Capital assegurat x import dels danys 
Indemnització =  –––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Valor real dels objectes assegurats 

Primer risc 

Cobreix un risc determinat fins a una quantitat acordada, independentment del valor total dels béns, 
sense que sigui d'aplicació la regla proporcional en cas de sinistre.  

Regla d'equitat 

Regla que s'aplica quan la informació que facilita l'Assegurat no es correspon amb la realitat del risc 
i això implica que la prima convinguda sigui diferent a la que s'hagués aplicat si s’hagués conegut la 
veritable entitat del risc. Com a conseqüència d'això, si es produeix un sinistre, la indemnització es 
reduirà en la proporció existent entre la prima pagada i la que hagués correspost pagar per a aquest 
risc, sempre que no s’hagi actuat amb dol o culpa greu que comporten l’alliberament de pagament de 
la prestació, de conformitat amb l’art. 10 de la Llei 50/1980 de Contracte d’Assegurança. 

Valor real 

El valor dels béns quantificats pel seu valor de nou amb deducció de la seva depreciació per antiguitat, 
ús o obsolescència. 

Valor de reposició a nou 

Valor dels béns quantificats pel seu valor de nou sense cap tipus de deducció per antiguitat, ús o 
obsolescència. 

Primera residència 

La que constitueix el lloc de residència habitual de l'Assegurat. 

Residència secundària 

Aquella que no constitueix la residència habitual de l'Assegurat i que és utilitzada per aquest de 
manera ocasional, els caps de setmana, o en vacances. 
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Residència desocupada 

Habitatge que l'Assegurat no utilitza com a primera ni segona residència, ni de la que tampoc no 
consent el seu ús a altres persones.  

Deshabitació 

Es considera que un habitatge està deshabitat quan durant un període de temps ningú no hi pernocta. 

Pis/apartament  

Habitatge independent situat en un edifici de diverses plantes. 

Xalet / Casa unifamiliar individual 

Edificació d'una o diverses plantes, separada i independent d'altres edificacions, destinada a habitatge 
unifamiliar. 

Casa unifamiliar adossada/aparellada 

Habitatge individual i contigu a d’altres per algun lateral o per la part posterior i amb accés 
independent. 

Casa de poble  

Habitatge unifamiliar d'estil rural unit a una o més llars addicionals, que normalment es troben en 
zones urbanitzades d'àmbit rural i els seus voltants. 

Urbanització 

Conjunt d'edificis que es troba fora d'un nucli urbà, en una mateixa zona amb serveis públics d'aigua, 
enllumenat i sanejament. 

Nucli urbà 

Conjunt o agrupació d'edificacions constituït per un mínim de 50 habitatges o 250 habitants, i que 
disposen de tots els serveis públics d'enllumenat, aigua, clavegueram i telèfon.  

Disseminat 

Edificis aïllats o conjunt d'aquests que no arriben al nombre exigit per considerar-se nucli urbà i no 
formen part d'una urbanització. 

Despoblat 

Edificació situada a més d'1 Km del límit d'un nucli urbà o d'una urbanització. Aquesta distància es 
mesurarà per camí útil per al trànsit rodat.  

Robatori 

Sostracció il·legítima i amb ànim de lucre dels béns assegurats, comesa per tercers mitjançant força 
en les coses o violència i penetrant a l'habitatge per algun d'aquests mitjans: 

- Escalament. 
- Trencament de paret, sostre o terra, o fractura o forçament de portes o finestres.  
- Ús de claus falses, rossinyols o altres instruments no destinats a obrir el pany violentat.  
- Utilització de les claus legítimes obtingudes de forma il·lícita. 

Atracament 

La sostracció o apoderament il·legítim dels béns mitjançant actes d'intimidació o violència sobre les 
persones. 
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Furt 

Sostracció dels béns assegurats, comesa per tercers, sense ús de força en les coses ni violència o 
intimidació sobre les persones. 

Caixa forta 

Es consideren com a tals les caixes de menys de 100 kg de pes sempre que estiguin encastades o 
ancorades als elements fixos de construcció, o les de més de 100 kg sense encastar ni ancorar. Com 
a element de tancament disposen de pany i combinació, o de dos panys, o dues combinacions, i estan 
construïdes amb materials que ofereixin resistència a la penetració i al foc. 

Porta principal de seguretat 

Es consideren com a tals les que són de fusta massissa, blindades o cuirassades, i que disposen en 
tots els casos de pany de seguretat o un altre tipus de tancament de característiques similars o 
equivalents. 
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ABAST DE L'ASSEGURANÇA 

Article 2. Béns assegurats  

Sempre que s'indiqui un capital en les condicions particulars per als conceptes que es detallen a 
continuació, es consideren béns assegurats per aquesta assegurança: 

Contingut  

És el conjunt de béns de l'Assegurat, per a ús privat i/o domèstic, que es troben dins de l'habitatge,  
com ara: 

- Mobles, roba, vaixelles, jocs de coberts, cristalleries, objectes personals, parament de la llar, 
queviures i elements i objectes decoratius no fixos. 

- Electrodomèstics, incloent-hi aparells de calefacció i aire condicionat sense instal·lació fixa. 

- Equips elèctrics i electrònics, aparells d'imatge i so, equips de telefonia, informàtics o 
fotogràfics. 

- Aparells o vehicles per a transport de persones, autopropulsats o no, com ara bicicletes, patins, 
patinets, cotxets per a nens, cadires de rodes, tot i amb motor, taules d'esquí, surf i similars, 
sempre que no tinguin la consideració de vehicles de motor d'acord amb la legislació vigent i 
no requereixin placa de matrícula o permís de conducció. 

- Vidres i miralls, excepte els que s’inclouen en la definició de continent. 

- Objectes d'ornament personal, obres d'art, articles de col·lecció, instruments musicals i armes 
de foc que compleixin els requisits legals. 

Els béns propietat de l'Assegurat destinats a l'exercici d'una activitat professional estaran 
inclosos fins a un màxim del 30% de la suma assegurada de mobiliari i estris, excloent-se 
programes de software i el seu contingut per a recuperació de dades, així com joies i objectes 
de valor especial.  

Tret de pacte en contrari, no es consideraran inclosos dins la definició de contingut: 

- Els velers i les embarcacions de motor l'eslora dels quals sigui superior a 5 m. 

- Els remolcs de vehicles i els seus accessoris. 

- Els animals de qualsevol classe sense perjudici del que s’estableix sobre aquests a 
efectes de la cobertura de Responsabilitat Civil. 

Continent 

Es considera inclòs en aquest concepte: 

- Fonaments, estructures, bigues, parets, sostres, terres, cobertes, portes, finestres i altres 
elements de construcció de l'habitatge. 

- Elements fixos de decoració o adorn adherits a terres, sostres i/o parets, com ara pintures, 
papers, teles, moquetes o parquets.  

- Armaris encastats i vidres instal·lats en ells, tendals, persianes, mampares i mobles fixos de 
cuines i banys, incloent els taulells de cuina i les plaques de cocció que hi ha fixades, i la pisa 
sanitària. 

- Instal·lacions fixes com ara les d'aigua, gas i electricitat, les de generació, reciclatge, 
reaprofitament o reutilització d'energia i aigua d'àmbit domèstic, les de telefonia, sanitàries, 
calefacció, condicionament d'aire i domòtica, que es trobin dins de la propietat, on s'ubica 
l'habitatge. 

- Elements instal·lats de forma permanent, necessaris per al funcionament de les esmentades 
instal·lacions fixes, com ara calderes i escalfadors, acumuladors, radiadors, aparells de 
refrigeració i producció de fred. 

- Serveis com ara ascensors, porter electrònic, vigilància, detecció o alarma contra incendi, 
robatori i/o vessaments d'aigua, il·luminació exterior, parallamps i antenes de ràdio i televisió. 
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- Murs, tanques, murs de contenció de terres, estanys, jardins, zones recreatives o esportives, 
piscina, barbacoes fixes, pous, instal·lacions de reg automàtic, pèrgoles, glorietes i 
construccions auxiliars. 

- Trasters i garatges situats al mateix edifici de l'habitatge o que hi estan adossats. Es considera 
garatge el local o recinte individualment tancat i aïllat, destinat a l'estacionament de vehicles. 
Es considera a més com a tal, la plaça d'aparcament situada dins de locals comunitaris que 
estigui delimitada i assignada a l'Assegurat. S'inclouen també els garatges particulars o trasters 
situats en una situació diferent de la de l'habitatge assegurat que es trobin en un radi màxim 
d'1 km, que estiguin individualment tancats i tinguin una superfície inferior a 30 m2. 

Si l'Assegurat obra en qualitat de copropietari, el terme continent inclou també la part proporcional 
dels elements i instal·lacions fixes comunes de l'edifici, d'acord amb el coeficient de copropietat que 
correspongui a l'habitatge assegurat, quan no existeixi pòlissa comunitària o aquesta resultés 
insuficient.  

Tret de pacte en contrari, no es consideraran inclosos dins de la definició de continent 

- Els pallers, graners, sitges, cambres frigorífiques, cellers, assecadors, hivernacles, estables, 
quadres, corrals o qualsevol altra construcció o instal·lació destinada a ús comercial, 
industrial, agrícola o ramader. 

- Els conreus, pastures i els arbres fruiters destinats a finalitats industrials o comercials.  

Tampoc tindran consideració de continent les casetes metàl·liques, de fusta, plàstic o 
materials anàlegs que no siguin fixes. 

Joies  

Objectes d'ornament personal d'or, plata, platí, pedres precioses o semiprecioses i perles, així com 
bijuteria i rellotges. Per tenir la consideració de joies, aquests objectes han de tenir un valor unitari 
superior a 500 euros. 

Objectes de valor especial  

Obres d'art, antiguitats i objectes de valor històric, articles de col·lecció, pelleteria, catifes, tapissos, 
objectes decoratius d'ivori, metalls i/o pedres precioses, instruments musicals, jocs de coberts de 
plata, estilogràfiques i bolígrafs, encenedors i armes de foc que compleixin amb els requisits legals. 
Per tenir la consideració d'objectes de valor especial, aquests objectes han de tenir un valor unitari 
superior a 3.000 euros. 

Article 3. Àmbit territorial  

Les garanties de la pòlissa s'apliquen exclusivament a Espanya i en la situació de risc que s'indica en 
les Condicions Particulars. No obstant això: 

- La garantia s'estén als garatges particulars i trasters situats en una adreça diferent de la de 
l'habitatge assegurat, sempre que estiguin en un radi màxim d'1 km de l'habitatge assegurat, 
tinguin una superfície de planta inferior a 30 m2 i siguin d'ús exclusiu de l'Assegurat. 

- La garantia de Responsabilitat Civil Familiar és vàlida a tot Espanya, als països membres de la 
Unió Europea, així com a Andorra, Noruega, Mònaco i Suïssa. També és vàlida a la resta del 
món en cas de viatges o estades de menys de 3 mesos. 

- La garantia de danys a béns fora del domicili i atracament al carrer és vàlida al món sencer, per 
a viatges i estades de menys de 3 mesos. 

Article 4. Garanties i cobertures 

Les garanties i cobertures que es descriuen a continuació només seran efectives quan constin 
incloses en les Condicions Particulars, amb la suma assegurada que s'estableixi per a 
cadascuna. 
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4.1. Incendi i altres danys a béns 

Per aquesta garantia l’Asseguradora cobreix els danys derivats de: 

4.1.1 Incendi 

La combustió i abrasament amb flama d'un o alguns dels béns assegurats, així com les 
conseqüències directes d'un incendi. 

4.1.2 Explosió i autoexplosió  

Explosió, encara que no vagi seguida d'incendi, tant si s'origina dins de l'habitatge assegurat com en 
les seves proximitats. Així mateix, s'inclou l'autoexplosió de calderes, termos, instal·lacions fixes i 
conduccions. 

4.1.3 Caiguda de llamp 

L'acció directa d'una descàrrega elèctrica d'origen atmosfèric, doni o no lloc a incendi. 

4.1.4 Fum 

L'acció del fum, vapor, pols, carbonissa i qualsevol altra substància similar derivada d'algun dels riscos 
abans definits, tant si el sinistre s'ha originat a l'habitatge assegurat com en les seves proximitats. 

4.1.5 Impacte de vehicles terrestres i aeronaus 

La caiguda d'astronaus o aeronaus, o de parts o objectes que se’n desprenguin o llancin; el xoc de 
vehicles terrestres, i/o animals, així com de les mercaderies que transportin. Les ones sòniques 
provocades per aeronaus, astronaus, i/o satèl·lits que traspassin la barrera del so.  

La garantia també empara les despeses d'extinció, demolició, desenrunament i salvament, entenent 
com a tals: 

- Les despeses ocasionades per l'aplicació de les mesures necessàries adoptades per l'autoritat 
competent o l'Assegurat per tallar, extingir o impedir un sinistre cobert per aquest contracte.  

- El reintegrament de les despeses derivades de les operacions de demolició i desenrunament 
necessàries, incloent el trasllat de la runa fins al lloc més pròxim en què estigui permès 
dipositar-la, com a conseqüència del sinistre. 

- El transport i dipòsit dels béns assegurats a fi de salvar-los, així com els danys que puguin patir 
durant el salvament. 

 
 
No es cobreix per la garantia d'incendi i altres danys a béns: 

a. Els danys ocasionats per la sola acció de la calor, pel contacte directe o 
indirecte amb aparells de calefacció, enllumenat i llars, per accidents de 
fumador o domèstics o quan els objectes assegurats caiguin directament al foc, 
tret que tals fets ocorrin amb motiu d'un incendi pròpiament dit o que aquest es 
produeixi per les causes expressades. 

b. Explosions d'aparells, instal·lacions o substàncies diferents dels coneguts i 
habitualment utilitzats en els serveis domèstics. 

c. Els impactes causats per objectes que siguin propietat o estiguin en possessió 
de l'Assegurat o de les persones de qui hagi de respondre o d'aquelles que 
convisquin amb ell a títol gratuït. 

d. Els supòsits enumerats en l'article 5 «Exclusions generals comunes a totes les 
garanties» 

 

4.2. Esdeveniments naturals 

Per aquesta garantia l’Asseguradora assumeix els danys derivats de: 
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4.2.1 Fenòmens atmosfèrics 

Danys materials directes produïts per la pluja, el vent, la calamarsa, la pedra o la neu quan es constati, 
per part del pèrit o pèrits intervinents, l'existència de danys generalitzats en altres immobles de sòlida 
construcció situats a prop del risc assegurat. S'inclouen els danys produïts per objectes arrossegats 
o projectats pel vent o la pluja i la caiguda d'arbres sobre l'habitatge a causa de l'acumulació de neu 
a les branques. 

Si la quantitat de pluja és superior a 40 litres per metre quadrat i hora, o la velocitat del vent és superior 
a 80 km/h, no serà necessari el requisit que hi hagi danys en immobles propers. En  aquest cas la 
magnitud i intensitat d'aquests fenòmens s'haurà d'acreditar mitjançant certificat de l'Institut 
Meteorològic Nacional o organismes competents més propers. Quan per impossibilitat tècnica, 
deguda a la ubicació del risc assegurat en una zona no controlada, o si pateix danys el mateix 
observatori, tampoc no fos possible obtenir l'esmentat certificat es tindrà en compte, a fi d'acreditar-
ne la magnitud i intensitat real, les estimacions pericials basades en l'abast efectiu del mal i verificació 
d'altres danys en l'entorn, o en qualsevol altre mitjà de prova admès en dret. 

També es cobreixen les despeses d'eliminació de llot i fang i la recuperació de béns sempre que 
estiguin originats per un fet garantit. 

4.2.2 Inundació 

Desbordament o desviació accidental del curs normal d'aigües procedents de llacs sense sortida 
natural, canals, sèquies i altres cursos en superfície construïts per l'home; fosses sèptiques, 
clavegueres, col·lectors i altres cursos subterranis en desbordar-se, rebentar-se, trencar-se o avariar-
se.  

 
 
No es cobreix per la garantia d'esdeveniments naturals: 

a. Els danys produïts per la pluja, neu, calamarsa, sorra o pols que penetri per 
portes, finestres o altres obertures que hagin quedat sense tancar, mal 
tancades, o el tancament de les quals fos defectuós. 

b. Els danys deguts a l'aigua i els ocasionats pel vent en habitatges que no 
estiguin totalment tancats, les seves cobertes i el seu contingut. 

c. Els danys que es manifestin en forma de goteres, filtracions, humitats, 
condensacions o oxidacions, produïdes, de forma gradual. 

d. Els danys produïts per gelades, fred, ones o marees, fins i tot quan aquests 
fenòmens hagin estat causats per vent. 

e. Els danys a béns del contingut, que no tinguin consideració de mobiliari de 
jardí, que es trobin a l'aire lliure o a l'interior de construccions obertes. 

f. Els danys ocorreguts pel desbordament o trencament de preses o dics de 
contenció. 

g. Fets coberts pel Consorci de Compensació d'Assegurances, de conformitat 
amb la clàusula que es conté en aquestes condicions generals. 

h. Els supòsits enumerats en l'article 5 “Exclusions generals comunes a totes 
les garanties” 

 

4.3. Danys per aigua 

Per aquesta garantia l’Asseguradora assumeix els danys que es produeixin com a conseqüència de 
l'acció de l'aigua per fuites accidentals i sobtades que tinguin l’origen en: 

- Conduccions, aparells i dipòsits fixos de l'habitatge. 

- Conduccions d'aigua subterrànies situades dins del perímetre vertical de l'habitatge assegurat 
o de les seves zones enjardinades i exteriors (incloent ràfecs, terrasses, contorns, rampes, 
jardins, piscines, patis o altres elements assimilables).  

- Canals i conductes d'evacuació d'aigües pluvials o residuals. 

- Instal·lacions fixes de calefacció i refrigeració. 
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- Aparells que requereixen aigua (banyeres, lavabos, aquaris, electrodomèstics, calderes, 
termos i altres aparells de característiques assimilables). 

- Omissió del tancament de claus de pas o d'aixetes. 

- Filtracions per les juntes d'estanquitat, mantingudes amb normalitat, en el perímetre de les 
instal·lacions sanitàries, així com a través de les rajoles. Quan l'origen del dany sigui una 
falta de manteniment, únicament s'atendran els treballs necessaris per efectuar el 
segellament de les instal·lacions. 

En els casos anteriors també es cobreixen les despeses ocasionades per la localització i la reparació 
de l'avaria que ha causat el dany cobert, fins i tot si l'esmentat dany es produeix a conseqüència de 
gelada. 

Si existeixen danys per aigua, també queden incloses les despeses de desembús en instal·lacions 
fixes privatives de l'habitatge.  

Així mateix seran assumits per l’Asseguradora els danys directes que tinguin l’origen en les causes 
indicades a continuació, sempre que s'hagi procedit prèviament a la reparació de l'origen del dany. 

- Fuites d'aigua i filtracions, procedents d'habitatges contigus o superiors. 

- Filtracions produïdes a través de la coberta, teulades, sostres, murs o parets de l'habitatge, tret 
que l'origen del dany sigui una falta de conservació o manteniment imputable a 
l'Assegurat. 

 

No es cobreixen: 

a. Les fuites i filtracions d'aigua que siguin conseqüència del mal estat o 

deteriorament de les instal·lacions de l'habitatge o de la seva mala conservació. 

En el cas de trencament de canonades o conduccions encastades per corrosió 

o mal estat, l’Asseguradora limitarà la seva indemnització en concepte de 

fontaneria a l'import equivalent a la reparació puntual o substitució del tram 

danyat, i correspondrà a l'Assegurat la necessària renovació de les instal·lacions. 

A partir del primer sinistre originat pel mal estat de les instal·lacions, si 

l'Assegurat no efectua la necessària millora, els sinistres posteriors quedaran 

exclosos per considerar-se com a falta coneguda i característica de 

manteniment. 

b. Els danys i despeses de localització i reparació que tinguin l’origen en fosses 

sèptiques, clavegueres o aigua de pluja, al marge d’allò que s’indica en la 

garantia d’esdeveniments naturals. 

c. Els danys produïts a conseqüència d'efectuar-se treballs de construcció o 

reparació. 

d. Els danys deguts a defectes de construcció del continent. 

e. Les despeses de desembussos quan no s'han produït danys. 

f. El cost de reparació de cobertes i façanes, encara que s'hagin produït danys 

per aigua i filtracions cobertes per la pòlissa. 

g. L'excés de consum d'aigua.  

h. La reparació de calderes, termos i electrodomèstics quan siguin causants del 

sinistre. 

i. Els danys deguts a la condensació o a la humitat ambiental o a la transmesa pel 

terreny o la fonamentació. 

j. Els danys deguts a l'omissió de tancament de claus de pas o d'aixetes quan 

l'habitatge hagi romàs deshabitat més de 30 dies consecutius, tret de si durant 

aquest període de temps a l'interior de l'habitatge s'han realitzat serveis de 

neteja, jardineria, manteniment o altres d'anàlegs de l'àmbit de la llar.  
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k. Els supòsits enumerats en l'article 5 “Exclusions generals comunes a totes les 
garanties”. 

 

4.4. Trencament de vidres 

Per aquesta garantia l’Asseguradora cobreix els trencaments accidentals de: 

- vidres, miralls, altres articles de vidre i altres productes de plàstic rígid que realitzin les mateixes 
funcions. 

- taulells fixos de marbre, granit o pedra artificial en cuines i banys o que formin part de mobles 
o taules. 

- lavabos, inodors, bidets, plats de dutxa, banyeres, aigüeres i safarejos fabricats en pisa, vidre, 
marbre, altres pedres naturals o artificials o en materials sintètics que realitzin les mateixes 
funcions. 

- plaques de vitroceràmica o inducció i panells solars, amb exclusió dels seus mecanismes de 
funcionament tret que aquests siguin inseparables. 

- vidres d'aquaris i terraris de capacitat superior a 25 litres. 

 

No es cobreixen: 

a. Els trencaments produïts durant el trasllat de domicili o durant períodes d'obres 
o de treballs de decoració o condicionament de l'habitatge. 

b. Els ratllats, escrostonaments, raspadures i en general qualsevol desperfecte de 
la superfície o estètic. 

c. Els trencaments de llums, bombetes, cristalleries, quadres, objectes de mà, de 
vidre i decoratius, ulleres, instruments d'òptica, vidres d'aparells portàtils com 
telèfons o tauletes, d'electrodomèstics, d'equips d'imatge i so, ordinadors 
personals i, en general, vidres que no formin part fixa de l'immoble o els mobles. 
No obstant això, aquesta exclusió no aplica quan s'hagi contractat la garantia de “Tot 
Risc Accidental”, cas en que es cobriran aquests trencaments deduint la franquícia 
que s'estipuli en l'esmentada garantia. 

d. Els trencaments deguts al mal estat, manteniment defectuós o antiguitat dels 
encastos o emmarcats.  

e. Els trencaments deguts a error o vici de col·locació. 

f. Els trencaments de vidres o altres articles sense instal·lació fixa o que manquin 
d'adherència o suport sobre el bé que els conté. 

g. Els vidres de valor artístic. 

h. Els marbres, granits, o altres pedres naturals o artificials situades en terres, 
parets o sostres tant a l'interior com a l'exterior de l'habitatge. 

i. Els supòsits enumerats en l'article 5 “Exclusions generals comunes a totes les 
garanties”. 

 

4.5. Danys estètics 

Aquesta garantia dona cobertura a les despeses de reparació o reposició necessàries per aconseguir 
restaurar la coherència estètica que el bé danyat tenia abans de l'ocurrència del sinistre cobert per 
les garanties de la pòlissa. La reparació i reposició es realitzarà utilitzant materials de característiques 
i qualitat similars als originals. 
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No es cobreixen: 

a. Els aparells sanitaris i els seus accessoris d'antiguitat superior a 10 anys.  

b. Les piscines i instal·lacions recreatives o esportives, arbratge, plantes, jardins 

i tanques o murs de contenció i perimetrals que delimiten el recinte on s'ubica 

l'habitatge assegurat. 

c. Els menyscaptes de col·leccions, conjunts o jocs de qualsevol classe de béns 

mobles que formin part del contingut. No obstant això, no tindran la 

consideració de jocs o conjunts a aquests efectes, els que puguin formar els 

mobles pròpiament dits (tresillos, mobles de cuina o altres tipus de béns de 

caràcter similar)  

d. Els objectes i materials amb valor artístic. 

e. Els supòsits enumerats en l'article 5 “Exclusions generals comunes a totes les 

garanties”. 

 

4.6. Robatori, espoliació i furt 

Entre les cobertures que s’indiquen en aquest apartat només seran efectives aquelles que 
constin expressament en les Condicions Particulars del Contracte. 

4.6.1 Robatori  

Les pèrdues materials que pateixi l'Assegurat a conseqüència de la desaparició, destrucció o 
deteriorament del contingut situat a l'interior de l'habitatge assegurat i/o del continent, així com els 
danys o desperfectes ocasionats, en cas de robatori, intent de robatori o atracament. 

4.6.2 Diners en efectiu 

La pèrdua de diners en efectiu que pateixi l'Assegurat per robatori o atracament comès a l'interior de 
l'habitatge. Com a diners en efectiu s'entendrà tant els bitllets i monedes de curs legal, com els xecs 
o altres mitjans de cobrament o pagament de caràcter similar. 

4.6.3 Trasters 

El robatori d'objectes dipositats en trasters o en dependències annexes, com ara garatges individuals, 
sempre que es tracti de recintes tancats i d'ús exclusiu de l'Assegurat i constin declarats a la pòlissa.  

4.6.4 Mobiliari de jardí 

El robatori de mobles de jardí situats en terrasses, patis o jardins que estiguin degudament closos o 
tancats i siguin d'ús privat de l'habitatge assegurat. 

4.6.5 Furt  

El furt de mobiliari i estris assegurats situats a l'interior de l'habitatge.  

Queden coberts els furts comesos per empleats de la llar que estiguin al servei de l'Assegurat quan 
existeixi un contracte d'una antiguitat mínima de 6 mesos abans de la comissió del furt, i sempre que 
l'empleat sigui acomiadat amb motiu de l'esmentat furt.  

4.6.6 Atracament al carrer 

Les pèrdues patides per l'Assegurat, com a conseqüència d'atracament comès per terceres persones 
en la via pública o en locals diferents del seu habitatge habitual.  

4.6.7 Reposició de panys 

La reposició, total o parcial, dels panys i claus de les portes d'accés a l'habitatge assegurat, per altres 
de similars característiques: 
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- En cas de deteriorament o destrucció del pany com a conseqüència de robatori o la seva 
temptativa. 

- Quan es produeixi un robatori i s'estimi necessària aquesta mesura per evitar-ne altres de 
successius. 

- Si algun dels jocs de claus ha estat sostret o extraviat i en resulta previsible l'ús per accedir a 
l'habitatge amb ànim dolós. 

 

No es cobreix per robatori, espoliació i furt: 

a. El furt de joies, objectes de valor especial i diners. Aquesta exclusió no serà 
aplicable quan es tracti d'un furt comès per empleats de la llar segons les condicions 
que es detallen en el punt 4.6.5 d'aquestes Condicions Generals.  

b. El robatori de joies i objectes de valor quan no consti un capital assegurat 
específic per aquests conceptes en les condicions particulars del contracte. 

c. El robatori de joies, objectes de valor especial i diners en dependències com 
ara trasters, garatges i similars.  

d. El robatori o furt de joies, objectes de valor i diners deixats en terrasses, jardins 
i espais oberts, i d'altres objectes que no hagin de ser deixats en tals llocs en 
absència de persones, com telèfons, tauletes o ordinadors portàtils.  

e. Els sinistres produïts, en qualitat d'autors, còmplices o encobridors, pel 
Prenedor o l'Assegurat, o pels seus familiars, dependents domèstics, persones que 
resideixin a l'habitatge assegurat i, en general, aquelles no englobades en la definició 
de “tercers” que figura a l'article 1 d'aquestes Condicions Generals. Aquesta exclusió 
no serà aplicable quan es tracti d'un furt comès per empleats de la llar segons les 
condicions que es detallen en el punt 4.6.5 d'aquestes Condicions Generals. 

f. Les simples pèrdues i desaparicions, excepte en allò que es disposa en la 
garantia de reposició de claus i panys. 

g. Els robatoris, espoliacions i furts no denunciats a l'autoritat competent.  

h. Els supòsits enumerats en l'article 5 “Exclusions generals comunes a totes les 
garanties”. 

 

4.7. Danys elèctrics 

Es cobreixen els danys materials a la instal·lació elèctrica de l'habitatge i en aparells elèctrics, 
electrònics i els seus accessoris com a conseqüència de curtcircuits, induccions causades per la 
caiguda de llamp, corrents anormals i/o la pròpia combustió. 

 

No es cobreixen: 

a. Els danys originats per no complir la instal·lació elèctrica amb les normes legals 
i tècniques vigents.  

b. Els danys deguts al desgast o qualsevol mal funcionament mecànic, elèctric o 
electrònic d'un aparell. 

c. Els danys coberts per les garanties de fabricants o proveïdors. 

d. Els danys patits per tubs catòdics, bombetes i aparells d'enllumenat. 

e. Els danys causats per operacions de manteniment o fallades de manipulació. 

f. La pèrdua de la informació o dels paràmetres de configuració de l'aparell 
afectat.  

g. Els supòsits enumerats en l'article 5 “Exclusions generals comunes a totes les 
garanties”. 
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4.8. Cobertures complementàries 

Entre les cobertures que s’indiquen en aquest apartat només seran efectives aquelles que 
constin expressament en les Condicions Particulars del Contracte. 

4.8.1 Vandalisme 

Els danys materials i pèrdues causats als béns assegurats produïts per actes malintencionats de 
tercers. 

 

No es cobreixen: 

a. Danys o despeses ocasionats com a conseqüència de pintades, inscripcions, 
enganxada de cartells i fets anàlegs. 

b. Els danys comesos per inquilins, usuaris o ocupants, legals, de l'habitatge 

c. Els danys comesos per ocupants il·legals, de l'habitatge. No obstant això, 
aquesta exclusió no aplica quan s'hagi contractat la garantia de “Tot Risc Accidental”, 
cas en què es cobriran aquests danys deduint la franquícia que s'estipuli en 
l'esmentada garantia.  

d. Els danys produïts a béns situats a l'exterior de l'habitatge. 

e. Fets emparats pel Consorci de Compensació d'Assegurances. 

f. Els actes de vandalisme que no hagin estat denunciats a l'autoritat competent. 

g. Els supòsits enumerats en l'article 5 “Exclusions generals comunes a totes les 
garanties”. 

 

4.8.2 Aliments en frigorífic 

Les despeses de reposició dels aliments, medicines i fàrmacs dipositats en frigorífics i/o congeladors, 
que formin part del mobiliari assegurat, quan resultin inutilitzats per al consum humà, com a 
conseqüència d'avaria de l'aparell o de la xarxa elèctrica, fuita fortuïta del líquid o gasos refrigerants 
o de fallades en el subministrament públic d'electricitat per un temps superior a 6 hores consecutives. 

 

No es cobreixen: 

a. Els danys quan el frigorífic o congelador tinguin més de 10 anys d'antiguitat. 

b. Els danys deguts a la utilització no conforme amb les instruccions del fabricant 
de l'aparell. 

c. Els supòsits enumerats en l'article 5 “Exclusions generals comunes a totes les 
garanties”. 

 

4.8.3 Arbres i arbustos 

Les despeses de reposició de gespa, plantes, arbres i arbustos quan resultin destruïts per:  

- Incendi o explosió. 

- Caiguda de llamp. 

- Xoc d'un vehicle terrestre o caiguda d'aparells aeris. 

- Fenòmens atmosfèrics. 

- Motins, atemptats o moviments populars. 

- Inundacions. 

La destrucció dels arbres i arbustos està determinada per la necessitat de fer-los caure, arrencar-los 
o escombrar-los com a conseqüència dels danys soferts.  
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Es cobreixen també les despeses necessàries per a la demolició i el desenrunament de les 
plantacions assegurades i destruïdes. 

 
 
No es cobreixen: 

a. Els danys causats a les plantacions diferents de plantes, arbres o arbustos 
plantats al mateix terreny. 

b. Els supòsits enumerats en l'article 5 “Exclusions generals comunes a totes les 
garanties”. 

 

4.8.4 Danys a béns fora del domicili 

Les pèrdues o danys materials que pateixin els béns assegurats del contingut durant el curs d'un 
viatge, no superior a tres mesos de durada, quan: 

- Els danys siguin conseqüència d'un sinistre garantit per alguna de les restants cobertures de la 
pòlissa.  

- Els béns assegurats es trobin a l'interior de cases individuals, pisos, habitacions d'hotels o 
pensions on s'allotgi l'Assegurat.  

També es cobreixen els danys que pateixin els béns assegurats a causa d'un accident del vehicle que 
els transporta amb motiu de la realització d'un viatge. Aquests danys queden coberts sempre en 
excés de qualsevol altra assegurança que pugui donar cobertura als esmentats béns. 

 

No es cobreixen: 

a. Les simples pèrdues. 

b. El furt. 

c. Les joies, objectes de valor i diners en efectiu.  

d. Els supòsits enumerats en l'article 5 “Exclusions generals comunes a totes les 
garanties”. 

 

4.8.5 Tot risc accidental 

Els danys materials directes en els béns assegurats com a conseqüència de qualsevol fet accidental 
produït de forma sobtada, casual i aliena a la voluntat dels Assegurats, el Prenedor o els beneficiaris, 
diferent dels que es defineixen en la resta de cobertures contractades.  

 

No es cobreixen: 

a. Els danys causats per ratllades, esgarrapades, raspadures, esquerdes, escante-
llats o altres deterioraments de la superfície o merament estètics. 

b. Els danys per deteriorament o desgast inherent a l'ús, les avaries de tipus mecà-
nic, elèctric o electrònic. 

c. Els danys l'origen dels quals sigui la falta de manteniment. 

d. Els supòsits enumerats en l'article 5 “Exclusions generals comunes a totes les 
garanties”. 

 

4.8.6 Actes vandàlics de l’inquilí  

El deteriorament i l'apropiació indeguda del continent o del contingut de l'habitatge assegurat, causats 
per l’inquilí com a conseqüència d'actes de vandalisme o malintencionats. 
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No es cobreixen: 

a. Els danys o despeses de qualsevol naturalesa ocasionades com a 
conseqüència de pintades, rascades, esgarrapades, ratllades, raspadures, 
inscripcions, enganxada de cartells i fets anàlegs. 

b. Els danys derivats de l'ús i desgast gradual dels béns, ni els treballs 
habitualment necessaris per mantenir-los en ús. 

c. El trencament de vidres i miralls. 

d. Les despeses de reparació o desembussos de desguassos o conduccions simi-
lars. 

e. Els robatoris en els quals no s'aporti denúncia efectuada a la policia. 

f. Els supòsits enumerats en l'article 5 “Exclusions generals comunes a totes les 
garanties”. 

 
S'estableix una franquícia a càrrec de l'Assegurat igual a l'import corresponent a la fiança 
constituïda i com a mínim la quantitat de 300 euros. Es considerarà com un sol sinistre tots els 
danys imputables a un mateix inquilí, amb independència que la seva ocurrència s'hagi produït 
en dates diferents. Es cobreix un únic sinistre per anualitat. 

4.9. Pèrdues econòmiques 

Entre les cobertures que s’indiquen a en aquest apartat, només seran efectives aquelles que 
constin expressament en les Condicions Particulars del Contracte.  

4.9.1 Inhabitabilitat/pèrdua de lloguers 

Inhabitabilitat: si, a conseqüència d'un sinistre cobert per la pòlissa, l'habitatge assegurat resulta 
inhabitable es garanteix el cost de l'allotjament provisional en un habitatge de lloguer, de ca-
racterístiques similars a les del que s'assegura, durant el temps necessari per a la seva restauració i 
el trasllat eventual dels objectes salvats. 

Els pèrits designats per l’Asseguradora determinaran el termini durant el qual l'habitatge 
assegurat es considera inhabitable, quedant en qualsevol cas la cobertura del cost 
d'allotjament provisional limitada a un màxim de 12 mesos. L'aplicació d'aquesta garantia 
exclou la de pèrdua de lloguers. 

Pèrdua de lloguers: si, a conseqüència d'un sinistre cobert per la pòlissa, l'habitatge assegurat 
resulta inhabitable queda coberta la pèrdua de lloguers que l'Assegurat estigués obtenint per 
l'arrendament de l'esmentat habitatge vigent en la data del sinistre. 

Els pèrits designats per l’Asseguradora determinaran el termini durant el qual l'habitatge 
assegurat es considera inhabitable, quedant la cobertura de pèrdua de lloguers limitada en 
qualsevol cas a un màxim de 12 mesos. L'aplicació d'aquesta garantia exclou la 
d'inhabitabilitat de l'habitatge. 

4.9.2 Protecció de pagaments 

Aquesta cobertura preveu el reemborsament de la prima corresponent a una anualitat d'assegurança quan 
el Prenedor es troba en situació d'atur i percep una prestació per aquesta raó. Es considera que el Prene-
dor està en una situació d'atur coberta per aquesta garantia quan la seva activitat professional finalitza o 
queda suspesa o reduïda per alguna de les següents causes:  

- Acomiadament col·lectiu. 

- Extinció del contracte per voluntat del treballador per causes descrites en els arts. 40, 41 i 50 
de l'Estatut dels Treballadors. 

- Mort o incapacitat de l'empresari o extinció de la personalitat jurídica del contractant. 

- Acomiadament improcedent. 

- Suspensió del contracte o reducció del 50% o més de la jornada laboral per causes econòmi-
ques, tècniques, organitzatives, de producció o de força major. 
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Per tenir dret a la prestació, el Prenedor haurà de complir els següents requisits en el moment en què 
quedi en situació d'atur: 

- Tenir un contracte indefinit de treball, d'un mínim de 30 hores setmanals i, d’acord amb aquest, 
haver exercit una activitat remunerada a Espanya durant un mínim de 6 mesos consecutius. 

- Estar afiliat a la Seguretat Social o institució anàloga. 

Així mateix, el Prenedor haurà d'estar en situació d'atur durant un període mínim de 90 dies conse-
cutius en el moment de declarar el sinistre per tenir dret a la prestació. 

La prima a reemborsar serà la del període d'assegurança següent a aquell en què el Prenedor declari el 
sinistre. En cas de fraccionament semestral, l’Asseguradora reemborsarà els rebuts corresponents a 2 
semestres, i si el fraccionament és trimestral, els rebuts corresponents a 4 trimestres. 

Una vegada reemborsada la prima corresponent a una anualitat d'assegurança, el Prenedor tindrà 
dret de nou a la prestació si torna a exercir una activitat remunerada i compleix els requisits especi-
ficats anteriorment. 

Carència: 90 dies comptats des de la data d'efecte del contracte. Si durant el període de carència el 
Prenedor queda en situació d'atur no tindrà cap dret a indemnització, present o futura. 

Límit d'indemnització: import de la prima anual del període en curs en el moment en què el Prenedor 
queda en situació d'atur, amb un increment màxim del 20%.  

En cap cas la indemnització no podrà superar 1.000 euros. 

 

No es cobreix: 

a. Jubilacions, prejubilacions, extincions del contracte de treball per voluntat del 
treballador (excepte per causes justes, segons es descriu a l'art. 50 de l'Estatut 
dels Treballadors) o acomiadaments disciplinaris o procedents. 

b. Contractes de treball temporal. 

c. Atur parcial si la jornada de treball no es redueix el 50% o més. 

d. Acomiadaments ja avisats o preavisats al prestatari en el moment de la 
contractació de l'assegurança. 

e. Acomiadaments consecutius a una entrada en liquidació judicial de l'empresa 
abans del moment de la contractació. 

f. Desistiment del contracte durant el període de prova. 

g. Acomiadaments que afectin el cònjuge o els fills d'un empresari quan aquest els 
contracta, excepte si l'acomiadament és concomitant amb la liquidació judicial de 
l'empresa. 

h. Extinció del contracte de treball per mutu acord de les parts o per dimissió del 
treballador. 

i. Pèrdua del lloc de treball quan el Prenedor ha superat l'edat legal de jubilació 
respecte a la professió que exerceix i compleix totes les condicions necessàries 
per beneficiar-se de la pensió de jubilació. 

j. Quan l'acomiadament ha estat declarat nul i l'ocupador ha comunicat a l'assalariat 
la data de reintegració en l'empresa no utilitzant aquest últim el seu dret. 

k. Acomiadaments no impugnats en temps o de manera apropiada, excepte en cas 
de finalització de contracte o d'acomiadament basat en causes objectives 
previstes a l'art. 52 de l'Estatut dels Treballadors, cas per al qual no és 
necessària la contestació de la decisió de l'ocupador. 

l. Casos en els quals no se sol·licita la reintegració al lloc de treball quan l'opció 
entre indemnització i reintegració ha estat comunicada a l'assalariat. 

m. Que el Prenedor continuï treballant per compte d'altri en una altra empresa. 

n. Que el Prenedor tingui dret a un salari pagat per l'ocupador. 

o. Que el Prenedor tingui relació familiar com a administrador de l'empresa o 
tingui més d'un 25% del capital social. 

p. Quan el Prenedor no hagi abonat de forma efectiva la prima objecte de 
reemborsament. 
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q. Els supòsits enumerats en l'article 5 “Exclusions generals comunes a totes les 
garanties”. 

 

4.9.3 Impagament de lloguers 

Es cobreix, fins al 100% de la suma assegurada i amb un límit màxim de 12 mensualitats, l'import del 
lloguer impagat per part de l’inquilí o arrendatari, en els següents termes. 

- Franquícia: anirà a càrrec de l'Assegurat la primera mensualitat de renda impagada, i 
anirà a càrrec de l’Asseguradora, fins als límits garantits, l'excés sobre aquesta 
franquícia.  

- Inici de la prestació: aquesta garantia tindrà efecte en rebre l’Asseguradora la declaració de 
l'impagament efectuada pel Prenedor o Assegurat, sempre que l’arrendador hagi iniciat les 
accions judicials de desnonament de l’inquilí o arrendatari per impagament de la renda, com a 
màxim, dins dels 3 mesos posteriors al de l'inici de l'impagament.  

- Fi de la prestació: el pagament de la prestació garantida finalitzarà a partir del mes en què 
l’inquilí o arrendatari aboni les rendes pendents o en reprengui el pagament, quan s'assoleixi 
el límit màxim de mesos de renda garantits o bé quan l'Assegurat recuperi efectivament el seu 
habitatge.  

- Reemborsament: l'Assegurat haurà de reemborsar a l'Assegurador les mensualitats de renda 
percebudes en virtut d'aquesta garantia en el cas de ser-li també abonades posteriorment per 
l’inquilí o arrendatari que les devia, ja sigui de forma extrajudicial o de resultes de la seva 
reclamació judicial. 

 

S'exclou expressament de la garantia l'impagament de lloguers quan aquest 
impagament sigui:  

a. Legitimat per disposició d'una autoritat legal.  

b. Consecutiu a acords de caràcter general adoptats per una assemblea o 
organisme representatiu dels llogaters o arrendataris.  

c. Conseqüència d'un incendi, explosió, danys per aigua, robatori o qualsevol 
dany que afecti la solidesa de l'immoble.  

d. Conseqüència d'un conflicte entre l’arrendador i l'arrendatari anterior a l'efecte 
de l'assegurança. 

 

4.10. Responsabilitat civil 

Entre les cobertures indicades en aquest apartat només seran afectives aquelles que constin 
expressament en les Condicions Particulars del Contracte. 

Per la cobertura de Responsabilitat Civil l’Asseguradora s'obliga, dins dels límits establerts en la Llei i al 
contracte, a cobrir el risc del naixement a càrrec de l'Assegurat de l'obligació d'indemnitzar a un tercer 
els danys i perjudicis causats per un fet previst en els següents apartats de les conseqüències del qual 
sigui civilment responsable l'Assegurat, conforme a dret. 

4.10.1 Responsabilitat civil immobiliària 

Es garanteix el pagament de les indemnitzacions de les quals pogués resultar civilment responsable 
l'Assegurat, d'acord amb la normativa legal vigent, a conseqüència de danys personals, materials i 
perjudicis ocasionats involuntàriament a tercers en la seva condició de propietari o copropietari de 
l'habitatge assegurat. 

Queda igualment inclosa la responsabilitat civil exigible a l'Assegurat derivada de treballs de simple 
reparació, conservació, manteniment, bricolatge o decoració de l'habitatge, així com la responsabilitat 
subsidiària com a contractant d'obres menors que es realitzin a l'habitatge si compleixen els requisits 
legals d'autorització. 

S'inclou la responsabilitat civil que pugui correspondre a l'Assegurat en el cas de danys ocasionats pels 
elements comuns de l'edifici, si l'assegurança establerta per compte comú dels copropietaris resulta 
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insuficient o per inexistència d'aquest. En aquest cas es cobrirà la indemnització d'acord amb el 
coeficient de participació de l'habitatge i els seus annexos en la comunitat. 

La garantia s'estén als danys que puguin ocasionar a tercers els guardes, porters o encarregats 
habilitats per l'Assegurat en l'acompliment de les seves funcions relatives a la guarda i al manteniment 
dels béns assegurats. 

4.10.2 Responsabilitat civil privada familiar i cap de família 

Es garanteix el pagament de les indemnitzacions de les quals pogués resultar civilment responsable 
l'Assegurat, d'acord amb la normativa legal vigent, a conseqüència de danys personals, materials i 
perjudicis ocasionats involuntàriament a tercers en la seva condició de: 

- Cap de família, pels actes o omissions comesos per qualsevol persona de la qual hagi de 
respondre civilment en la seva vida privada, així com pels actes o omissions dels membres de 
la unitat familiar que convisquin amb l'Assegurat, i també del personal domèstic en el 
compliment de les seves funcions dins de l'habitatge.  

- Particular, pels actes i omissions, en l'àmbit de la seva vida privada, fora de tota activitat 
professional. 

- Propietari d'animals domèstics, sempre que convisquin a l'habitatge assegurat i hagin estat 
sotmesos a controls sanitaris i altres requisits legals, excepte gossos de raça potencialment 
perillosa que podran ser objectes de cobertura opcional mitjançant la seva inclusió 
expressa. 

- Practicant d'esport amb caràcter no professional. 

- Propietari o usuari de bicicletes sense motor o de pedaleig assistit i embarcacions sense motor 
d'una eslora màxima de 6 metres. 

- Propietari o usuari de drons per a finalitats recreatives que compleixin la normativa legal vigent. 

- Ocupant o llogater d'un immoble, amb motiu d'un viatge o d'una estada d'una durada inferior a 3 
mesos, sempre que no es tracti de la residència secundària de l'Assegurat. 

Així mateix, la garantia s'estén a la Responsabilitat Civil patronal per danys corporals patits pel 
personal domèstic legalment al servei de l'Assegurat en l'exercici de les seves funcions. Aquesta 
cobertura no serà aplicable quan l'esmentat personal no estigués donat d'alta en la Seguretat 
Social. 

4.10.3 Responsabilitat civil gossos potencialment perillosos 

Opcionalment, quedarà inclosa la Responsabilitat civil derivada de la possessió o tinença legal de 
gossos potencialment perillosos sobre la base de la definició i regulació estatal i autonòmica vigent 
en cada moment, sempre que així estigui reflectit explícitament en les Condicions Particulars i s’hi 
identifiqui correctament els gossos assegurats mitjançant el seu nom i el número del xip electrònic.  

4.10.4 Responsabilitat civil de l’arrendador 

Per aquesta garantia l’Asseguradora assumirà: 

- El rescabalament dels danys i perjudicis causats a l'arrendatari, derivats de la condició 
d’arrendador de l'habitatge objecte de l'assegurança. 

- La responsabilitat civil subsidiària per actes de l'arrendatari i/o ocupant legal de l'habitatge 
sempre que judicialment fos declarat com a tal. 

4.10.5 Responsabilitat de l’inquilí 

Es cobreixen els danys i perjudicis causats a l’arrendador o a tercers derivats de la condició 
d'arrendatari a conseqüència d'incendi, explosió, implosió i/o danys per aigua. 

4.10.6 Fiances i defensa 

Amb caràcter accessori a la cobertura de l'esfera de responsabilitat descrita, l’Asseguradora cobrirà 
els riscos que es detallen seguidament. 

a. Defensa de la Responsabilitat Civil  

Tret de pacte en contrari, l’Asseguradora assumirà la direcció jurídica davant la reclamació del 
perjudicat i aniran a càrrec seu les despeses de defensa que s'ocasionin. 
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L'Assegurat haurà de prestar la col·laboració necessària en ordre a la direcció jurídica assumida 
per l’Asseguradora. 

No obstant el que es disposa en el paràgraf anterior, quan qui reclami estigui també assegurat 
amb la mateixa Asseguradora o hi hagi algun altre possible conflicte d'interessos, aquest 
comunicarà immediatament a l'Assegurat l'existència d'aquestes circumstàncies, sense perjudici 
de realitzar aquelles diligències que pel seu caràcter urgent siguin necessàries per a la defensa. 
L'Assegurat podrà optar entre el manteniment de la direcció jurídica per l'Asseguradora o confiar 
la seva pròpia defensa a una altra persona. En aquest darrer cas, l'Asseguradora quedarà 
obligada a abonar les despeses de tal direcció jurídica fins al límit de 3.000 euros. 

b. Constitució de fiances 

Per aquesta garantia l’Asseguradora s'obliga a constituir les fiances que poguessin ser exigides a 
l'Assegurat com a conseqüència de la Responsabilitat Civil coberta. La garantia es fa extensiva a la 
constitució de fiances que poguessin exigir-se-li a l'Assegurat per garantir la seva llibertat provisional 
en causa criminal o per garantir indemnitzacions pecuniàries en l'esmentat procés penal, excloses 
multes i sancions, sempre que els esmentats procediments tinguin la seva causa en un fet cobert 
per la pòlissa. 

 

 

4.10.7 Exclusions Responsabilitat civil 

No es cobreix les reclamacions per danys: 

a. Causats per qualsevol vehicle terrestre de motor, fins i tot els remolcs, així com 
els karts i els vehicles de motor destinats a nens, la velocitat màxima dels quals 
anunciada pel constructor superi els 8 km/h. 

b. Produïts per riscos que hagin de ser objectes de cobertura per una assegurança 
obligatòria.  

c. Que tinguin l’origen a l'exercici de qualsevol activitat comercial, industrial o 
professional. 

d. Causats intencionadament, tret que fossin per evitar lesions o danys majors. 

e. Que tinguin l’origen en l'ús, tinença, transport o emmagatzemament d'armes i/o 
explosius de qualsevol classe.  

f. Resultants de la pràctica de la caça, llançaplats, esports aeris, tot esport de 
caràcter professional o de qualsevol activitat física o esportiva que s'exerceixi 
com a federat d'un club o agrupació esportiva.  

g. Resultants de l'organització i de la participació en tota mena de proves, curses 
o competicions esportives, així com totes aquelles proves preparatòries, que 
necessitin una autorització administrativa prèvia o estiguin sotmeses a una 
obligació d'assegurança legal. 

h. Ocasionats per vehicles de mobilitat personal de motor.  

i. Que emanen d'obligacions contractuals. 

j. Derivats de la possessió d'animals que no compleixin els requisits exigits per 
la normativa vigent.  

k. Que derivin de l'incompliment de disposicions oficials.  

l. Les pèrdues econòmiques que no siguin conseqüència directa d'un dany 
material o corporal garantit per la pòlissa. 

m. Danys a béns, objectes o animals dels quals les persones assegurades, o els 
empleats habitualment residents en l'habitatge, tinguin la propietat, la 
conducció, la custòdia o l'ús. 

n. Danys ocasionats per immobles sobre els quals es trobi oberta una declaració 
de ruïna imminent, total o parcial. 

o. La responsabilitat per la participació en baralles i actes delictius. 

p. Danys causats per animals diferents dels que puguin ser considerats com a 
domèstics. 

q. Els supòsits enumerats en l'article 5 “Exclusions generals comunes a totes les 
garanties” 
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Tampoc no queda emparat el pagament de multes o sancions i les conseqüències del seu 
impagament. 

 

4.11. Protecció jurídica 

Per la garantia de Protecció jurídica l’Asseguradora s'obliga, dins dels límits establerts en la Llei 
i al contracte, a fer-se càrrec de les despeses en què pugui incórrer l'Assegurat com a 
conseqüència de la seva intervenció en un procediment administratiu, judicial o arbitral, i a 
prestar-li els serveis d'assistència jurídica, judicial i extrajudicial derivats de cobertura de 
l'assegurança. 

L’Asseguradora s'obliga a deixar, per si mateixa, aquells serveis extrajudicials necessaris i també, si 
escau, a fer-se càrrec de les despeses de procediment i de la prestació de serveis jurídics necessaris 
per a: 

4.11.1 Defensa de la responsabilitat penal 

Es garanteix la defensa de la responsabilitat penal de l'Assegurat, sense assumir el cost de multes, 
sancions o indemnitzacions de qualsevol tipus, en els processos: 

- Que se li segueixin en l'àmbit de la seva vida particular i amb motiu de residir a l'habitatge 
assegurat.  

- En què es vegi implicat com a membre de la junta de copropietaris de l'immoble. 

- Que se li segueixin amb motiu de l'acompliment del seu treball com a assalariat. 

 

Queden exclosos els fets voluntàriament causats per l'Assegurat o aquells en què es 
presenti dol o culpa greu per part d'aquest, segons sentència judicial ferma. 

  

4.11.2 Reclamació de danys corporals 

Es garanteix la reclamació al tercer responsable identificable, tant per via amistosa com judicial, de 
les indemnitzacions corresponents a l'Assegurat pels danys corporals que se li causin per imprudència 
o dolosament, en l'àmbit de la seva vida particular, excloent-se l’àmbit laboral-professional. 

4.11.3 Defensa de drets relatius a l'habitatge 

Es garanteix la defensa dels drets de l'Assegurat en relació amb l'habitatge assegurat. La garantia 
comprèn les següents esferes de cobertura: 

a. Com a propietari, usufructuari o inquilí de l'habitatge: 

- La reclamació dels danys causats per tercers, per imprudència o dolosament, a l'habitatge i als 
béns mobles situats en aquest, propietat de l'Assegurat, sempre que els danys no siguin 
conseqüència de l'incompliment d'una relació contractual específica entre l'Assegurat i el 
responsable d’aquests. 

- La reclamació als seus veïns, situats a una distància no superior a 100 metres, per infracció de 
normes legals relatives a emanacions de fums o gasos, higiene, sorolls persistents i activitats 
molestes, nocives o perilloses.  

- La reclamació per incompliment dels contractes de serveis d'obres, reparació, conservació o 
manteniment de l'habitatge i de les seves instal·lacions, sempre que el pagament d’aquests 
serveis correspongui íntegrament a l'Assegurat. També s'inclou la reclamació per incompliment 
dels contractes de subministraments d'aigua, gas, electricitat i telèfon, sempre que l'import 
reclamat excedeixi de 150 euros.  

b. Com a propietari o usufructuari: 

- La defensa i reclamació dels seus interessos en els conflictes amb els seus veïns, situats a una 
distància no superior a 100 metres, per qüestions de servituds de pas, llums, vistes, distàncies, 
límits i parets mitgeres. 
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- La defensa i reclamació dels seus interessos davant la comunitat de propietaris de l'immoble 
en què es trobi el seu habitatge, sempre que estigui al corrent de pagament de les quotes 
legalment acordades. 

c. Com a inquilí: 

- La defensa i reclamació dels seus interessos en els conflictes derivats del contracte de lloguer. 
No queden coberts els judicis de desnonament per falta de pagament. 

 

Queden exclosos de totes les cobertures d'aquest article els fets voluntàriament 
causats per l'Assegurat o aquells en què concorri dol o culpa greu per part d'aquest, 
segons sentència judicial ferma. 

 

4.11.4 Defensa d'altres assegurances 

Es garanteix la defensa i reclamació dels interessos de l'Assegurat en relació amb l'incompliment 
contractual d'altres asseguradores privades i del Consorci de Compensació d'Assegurances, amb la 
finalitat de fer efectius els drets que durant el temps de validesa d’aquest contracte en general es 
derivin de les pòlisses d'assegurança en vigor que tingui concertades, o de les quals sigui Beneficiari, 
en l'àmbit de la seva vida particular i en relació amb l'habitatge designat.  

L'incompliment contractual garantit es produeix no només per l'actuació expressa de l’Asseguradora, 
sinó també per l'omissió tàcita de la seva obligació de reparar el dany o indemnitzar el seu valor, en 
els terminis legals i contractualment previstos i exigibles.  

En aquest últim supòsit es garanteix també la reclamació, prèvia justificació documental per 
l'Assegurat d'haver pagat la prima i declarat el sinistre dins de terminis i haver reclamat, de forma 
fefaent i sense resultat satisfactori, els seus danys. 

Aquesta cobertura inclou el pagament dels honoraris de peritatge contradictoris previstos a les 
esmentades pòlisses d'assegurança, en la part que es fixi a càrrec de l'Assegurat. 

4.11.5 Reclamació per contractes sobre béns mobles 

Es garanteix la reclamació per incompliment dels contractes de compravenda i dipòsit que tinguin per 
objecte béns mobles propietat de l'Assegurat, destinats o situats a l'habitatge emparat per 
l'assegurança. 

A l’efecte d’aquesta garantia, s'entendran per béns mobles exclusivament els objectes de decoració i 
mobiliari, aparells electrodomèstics i l'aixovar personal o domèstic assegurats. 
 

Queden excloses d'aquesta cobertura les antiguitats, col·leccions filatèliques o 
numismàtiques, i les joies o obres d'art el valor unitari de les quals excedeixin de 
3.000 euros. 

 
Es garanteix també la reclamació per incompliment dels contractes de serveis tècnics oficials de 
reparació d'electrodomèstics, expressament autoritzats pel fabricant, sempre que aquests aparells es 
trobin situats a l'habitatge assegurat. 

4.11.6 Defensa en contractes laborals del servei domèstic 

Es garanteix la defensa de l'Assegurat en les reclamacions plantejades davant de la jurisdicció social 
pel seu servei domèstic, degudament inscrit en el Règim de la Seguretat Social, quan així sigui 
preceptiu per a l'Assegurat. 

4.11.7 Defensa en contractes laborals 

Aquesta cobertura comprèn la defensa dels drets de l'Assegurat en els conflictes individuals de treball, 
reclamant contra l'empresa privada o Organismes Públics on presti els seus serveis per incompliment 
de les normes contractuals, i que hagin de substanciar-se necessàriament davant dels Organismes 
de Conciliació, Jurisdicció Social.  
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Quan no sigui competent la jurisdicció laboral, la defensa dels drets dels funcionaris públics 
es limitarà al tràmit d'instrucció de l'expedient administratiu i a posteriors recursos que hagin 
de ser resolts per l'Autoritat administrativa. 

4.11.8 Defensa en contracte de lloguer 

a. Defensa i reclamació del contracte de lloguer 

Es garanteix la defensa o reclamació, per via amistosa o judicial, dels drets de l'Assegurat en els 
conflictes directament relacionats amb el contracte de lloguer en vigor de l'habitatge assegurat, 
regulat per la Llei d'Arrendaments Urbans. 

Queden inclosos els judicis de desnonament per falta de pagament o per obres no consentides 
sempre que l'Assegurat sigui part demandant. 

b. Defensa de la responsabilitat penal de l’arrendador 

Es garanteix la defensa de la responsabilitat penal de l'Assegurat en aquells processos que se li 
segueixin com a arrendador de l'habitatge assegurat.  

Aquesta garantia s'estén a la constitució per l'Assegurat de la fiança penal que pugui establir el 
Jutge, en els supòsits penals garantits i fins al límit màxim pactat. 

 

Queden exclosos de totes les cobertures d'aquest article els conflictes que puguin 
sorgir entre l’arrendador i l'arrendatari per fets no directament relacionats amb 
l'execució i el desenvolupament del contracte d'arrendament, ni aquells 
relacionats amb la no realització per part de l’arrendador d'obres necessàries per 
a la conservació de l'habitatge arrendat. 

 

4.11.9. Abast i objecte de la cobertura  

Queden cobertes les següents prestacions: 

- Els serveis professionals del departament específic i especialista de l’Asseguradora, així com 
dels seus col·laboradors experts, en matèria de reclamació extrajudicial de danys. 

- Els Serveis Jurídics de l’Asseguradora (Advocats i Procuradors) per a la defensa penal i 
reclamacions judicials.  

- Les despeses en què puguin incórrer les persones assegurades, com a conseqüència de la 
seva intervenció en un procediment administratiu, judicial o arbitral, tret de les despeses de 
condemna en costes processals per: 

 Reclamacions injustificades per mancar de mitjà de prova suficient que les faci 
viables. 

 Reclamacions manifestament desproporcionades en la valoració dels danys i 
perjudicis soferts. 

 Quan resultés de les actuacions judicials que l'Assegurat ha obrat amb temeritat o 
mala fe. 

 L’Asseguradora, si s’apliquen aquestes causes de no cobertura del pagament de 
costes, motivarà i justificarà degudament la seva aplicació. 

- Els informes pericials encarregats per l’Asseguradora per considerar-los necessaris per a la 
reclamació de danys i perjudicis de les persones assegurades.  

- Els avançaments d'indemnització, en reclamacions extrajudicials, efectuades per 
l’Asseguradora en nom de l'Assegurat, si hi ha conformitat de pagament de l’asseguradora 
responsable, tan aviat com s'obtingui formalment d’aquesta la seva conformitat al pagament 
d'una indemnització i aquesta sigui acceptada per l'interessat. 

 
L'Assegurat tindrà dret a: 

- Elegir lliurement l'advocat i procurador que hagin de defensar-lo i representar-lo en qualsevol 
classe de procediment judicial, administratiu o arbitral, existeixi o no conflicte d'interessos entre 
les parts del contracte. L'Advocat i Procurador designats per l'Assegurat no estaran subjectes 
en cap cas a les instruccions de l’Asseguradora. Quan faci ús d'aquest dret, l'Assegurat 
comunicarà de forma fefaent a l’Asseguradora el nom dels professionals que designi. 
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- En cas de conflicte d'interessos, de desavinença sobre la manera de tractar una qüestió 
litigiosa, o quan els serveis jurídics de l’Asseguradora considerin que una reclamació és inviable 
o temerària, l’Asseguradora comunicarà a l'Assegurat, de manera detallada i justificada, 
l'existència de l'esmentat conflicte d'interès o desavinença i del seu origen, així com de la 
facultat que competeix a l'Assegurat d'elegir lliurement l'advocat i procurador que hagin de 
representar-lo i defensar-lo. 

- Sotmetre a arbitratge qualsevol diferència que pugui sorgir entre ell i l’Asseguradora sobre el 
contracte d'assegurança. La designació d'àrbitres no podrà fer-se abans que sorgeixi la qüestió 
disputada. 

4.11.10 Delimitació de la cobertura. Sumes assegurades 

Per a les prestacions de Defensa Jurídica i/o reclamació de danys, la suma assegurada per sinistre: 

a. És il·limitada quan ha estat prestada pels Serveis propis i Jurídics de l’Asseguradora. 

b. És limitada fins a la suma de 1.500 euros quan ha estat prestada per professionals aliens a 
l’Asseguradora, elegits lliurement per l'Assegurat en procediments judicials, administratius o 
arbitrals, de conformitat amb el que s’indica a l’article anterior. En aquest cas, els costos i despeses 
que en el seu conjunt derivin de la cobertura descrita (honoraris d'advocat, drets i bestretes de 
procurador, costes judicials, informes pericials i altres despeses generades pel procediment de 
què es tracti –administratiu, judicial o arbitral–), queden coberts, en el seu conjunt, per sinistre fins 
a la suma econòmica fixada. 

Si arran d'un mateix sinistre, més d'un Assegurat de la mateixa pòlissa nomena advocat de lliure 
designació amb càrrec a aquest contracte en els procediments judicials, administratius o arbitrals 
que instin, i el cost total d’aquests supera la suma assegurada, l'ordre de prioritat en el pagament, 
fins que s'assoleixi l'esmentada suma total de 1.500 euros per sinistre, serà, tret d'indicació en 
contracte per part del Prenedor: Prenedor, Assegurat propietari de l'habitatge, Beneficiari i resta 
d'ocupants de l'habitatge. L'excés quedarà sempre a càrrec i a costa de les persones assegurades. 

Es preveu un límit específic de 30.000 euros per a la constitució de la fiança que s'exigeixi a 
l'Assegurat per obtenir la seva llibertat provisional, avalar la seva presentació a l'acte de judici o 
respondre del pagament de costes d'ordre criminal. 

S'estableix una quantia mínima litigiosa per acudir a la via judicial de 300 euros. 

Els avançaments d'indemnització només es cobriran per indemnitzacions reconegudes per 
asseguradores i fins a un màxim de 24.000 euros. 

c. Per als supòsits contractuals, inclosos els laborals, hi ha un termini de carència de tres 
mesos comptats des de la data d'efecte del present contracte d’assegurança.  

 

4.11.11 Exclusions específiques d'aquesta cobertura 

No es cobreix: 

a. El pagament de multes i la indemnització de qualsevol despesa originada per 
sancions imposades a l'Assegurat per les autoritats administratives o judicials 
així com qualsevol pagament de caràcter fiscal derivat de la presentació de 
documents públics o privats davant d'Organismes oficials. 

b. Les costes judicials derivades de reclamacions injustificades –instades per 
l'Assegurat a través de professionals de lliure designació– per mancar de mitjà 
de  prova suficient que la faci viable, o segons la responsabilitat en l'accident, 
així com les manifestament desproporcionades en la valoració dels danys i 
perjudicis soferts i quan resultés de les actuacions judicials que l'Assegurat ha 
obrat amb temeritat o mala fe.  

c. Les despeses meritades del procediment judicial, qualsevol que fos la seva 
jurisdicció, quan l'assumpte s'hagués guanyat amb imposició de costes al 
contrari, tret d'en cas d'insolvència de l'esmentat contrari. 

d. Les reclamacions que puguin formular-se entre si els Assegurats per aquest 
contracte o entre aquests i el Prenedor de l'assegurança o per qualsevol d'ells 
contra l’Asseguradora. 
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e. La defensa jurídica realitzada per l’Asseguradora en el context de la 
responsabilitat civil. Aquesta queda coberta i regulada per allò que es disposa 
en l'apartat 4.10.6 si la garantia de responsabilitat civil ha estat subscrita. 

f. Els que tinguin l’origen o estiguin relacionats amb la transformació de 
l'habitatge emparat per l'assegurança, o bé amb el projecte, construcció i 
demolició de l'immoble en què l’habitatge estigui situat.  

g. Els conflictes derivats de qualsevol activitat de l'Assegurat aliena a l'àmbit de 
la seva vida particular, excepte en lo relatiu a: 

 La defensa penal amb motiu de processos que se segueixin contra 
l’Assegurat amb motiu del desenvolupament del seu treball com 
assalariat (art. 4.11.1) 

 La defensa en contractes laborals (art. 4.11.7) 

Queden exclosos els conflictes laborals col·lectius. 

h. Els relacionats amb aeronaus, amb embarcacions o amb vehicles de motor i els 
seus remolcs, sempre que els esmentats mitjans de transport siguin propietat 
de l'Assegurat o estiguin sota la seva responsabilitat, encara que sigui 
ocasionalment. 

i. Els litigis sobre propietat intel·lectual o industrial, així com els procediments 
judicials en matèria d'urbanisme, concentració parcel·lària i expropiació. 

j. Les despeses que procedeixin d'una acumulació o reconvenció judicial, quan 
es refereixin a matèries no compreses en les cobertures garantides. 

k. Els fets que es declarin després de transcórrer dos anys des de la data de 
rescissió o extinció d'aquest contracte. 

l. Els litigis que es derivin o tinguin l’origen en vagues, tancaments patronals, 
conflictes col·lectius de treball o regulacions d'ocupació. 

m. Els conflictes de treball derivats de contractes laborals de caràcter especial.  

n. Els supòsits enumerats en l'article 5 “Exclusions generals comunes a totes les 
garanties”. 

 

 

4.12 Serveis a la Llar i a la família 

Per a la prestació dels serveis descrits en aquest apartat és indispensable que l'Assegurat sol·liciti 
sempre els esmentats serveis al telèfon que figura a la pòlissa.  

L’Asseguradora no atendrà reemborsaments de factures que, per aquestes prestacions, pugui 
haver efectuat l'Assegurat, tret de conformitat expressa. 

L’Assistència bàsica per a l’habitatge, tal és la que es defineix en el següent subapartat 4.12.1 i està 
coberta en totes les modalitats, la resta de serveis de l’art. 4.12 tindran cobertura si consten 
expressament en les Condicions Particulars del Contracte. 

4.12.1 Assistència bàsica per a l'habitatge 

Aquest servei es compon de les prestacions indicades a continuació que es duran a terme en les 
condicions previstes en cadascuna. 

4.12.1.1 Enviament de professionals 

Sempre que l'Assegurat ho sol·liciti, l’Asseguradora li facilitarà un professional qualificat per atendre 
els serveis requerits que es trobin inclosos entre els següents: 

 Fontaneria   Persianes 
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 Electricista   Guixaires 

 Vidriers   Emmoquetadors 

 Fusteria   Parquetistes 

 Manyeria   Fusteria metàl·lica 

 Electrodomèstics  Tapissers 

 Televisors i Vídeos Envernissadors 

 Antenistes   Netejavidres 

 Porters automàtics  Contractistes 

 Feines de paleta  Neteges generals 

 Pintura 

L’Asseguradora assumirà únicament el cost del desplaçament del professional a l'habitatge assegurat, i 
anirà a càrrec de l'Assegurat qualsevol altra despesa que es produís pel compliment de les prestacions, 
excepte en els serveis derivats d'un sinistre cobert per la pòlissa.  

4.12.1.2 Serralleria urgent 

Si l'Assegurat no pot entrar a l'habitatge assegurat per qualsevol fet accidental, com pèrdua o robatori de 
les claus, o inutilització del pany per intent de robatori o una altra causa que n’impedeixi l’obertura, 
l’Asseguradora es farà càrrec de les despeses de desplaçament i de mà d'obra per a l'obertura de la porta 
(màxim 3 hores). Els costos de materials a emprar (com ara l'eventual reposició o arranjament del 
pany, claus i altres elements de tancament) seran a càrrec de l'Assegurat, excepte en els serveis 
derivats d'un sinistre cobert per la pòlissa.  

4.12.1.3 Electricitat d'emergència 

Si a conseqüència d'una avaria a les instal·lacions particulars de l'habitatge assegurat es produeix 
una falta d'energia elèctrica en aquest, o en alguna de les seves dependències, l’Asseguradora 
enviarà, el més aviat possible, un operari que realitzarà la reparació d'urgència necessària per restablir 
el subministrament de fluid elèctric, sempre que l'estat de la instal·lació ho permeti. Els costos de 
desplaçament i mà d'obra d'aquesta reparació d'urgència (màxim 3 hores) seran gratuïts per a 
l'Assegurat, que únicament haurà d'abonar el cost dels materials si fos necessària la seva 
utilització. 
 

Queden excloses de la garantia d'Electricitat d'Emergència: 

a. La reparació d'avaries pròpies de mecanismes com ara endolls, conductors, 
interruptors, etc. 

b. Les reparacions d'avaries pròpies d'elements d'il·luminació com ara llums, 
bombetes, fluorescents, etc. 

c. La reparació de les avaries pròpies d'aparells de calefacció, electrodomèstics i, 
en general, qualsevol avaria pròpia d'un aparell que funcioni per subministrament 
elèctric. 

 

4.12.1.4 Fontaneria d'emergència 

Quan es produeixi trencament de les conduccions fixes d'aigua al seu habitatge assegurat, 
l’Asseguradora enviarà el més aviat possible un operari que realitzarà la reparació d'urgència 
necessària perquè l'avaria quedi aturada. Els costos de desplaçament i mà d'obra d'aquesta reparació 
d'urgència (màxim 3 hores) seran gratuïts per a l'Assegurat, que únicament haurà d'abonar el cost 
dels materials si fos necessària la seva utilització, excepte en els serveis derivats d'un sinistre 
cobert per la pòlissa. 
 

Queden excloses de la garantia de Fontaneria d'Emergència: 

a. La reparació d'avaries pròpies d'aixetes, cisternes, dipòsits i, en general, de 
qualsevol element aliè a les conduccions d'aigua de l'habitatge. 

b. La reparació d'avaries que es derivin d'humitats o filtracions. 
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4.12.1.5 Reparacions d'emergència en cas de robatori 

Si a conseqüència d'un robatori o de temptativa frustrada el domicili assegurat quedés desprotegit en els 
seus accessos, en el sentit que fos fàcilment accessible des de l'exterior, l’Asseguradora organitzarà 
l'enviament urgent d'operaris per realitzar les reparacions provisionals necessàries destinades a evitar 
l’esmentada accessibilitat, assumint el cost del desplaçament. 

La resta de despeses aniran a càrrec de l'Assegurat, excepte en els serveis derivats d'un 
sinistre cobert per la pòlissa. 

4.12.1.6 Despeses de vigilància de l'habitatge 

Quan a conseqüència de robatori, incendi, inundació o explosió, l'habitatge assegurat fos fàcilment 
accessible des de l'exterior, l’Asseguradora enviarà al seu càrrec personal de seguretat qualificat 
durant un màxim de 48 hores, comptades a partir de l'arribada d'aquests a l'habitatge afectat. Si 
abans de les 48 hores s’esmena la situació del fàcil accés, el servei finalitzarà en l’esmentat moment.    

4.12.1.7 Despeses d'hotel 

Quan l'habitatge assegurat, com a conseqüència d'un sinistre cobert per les garanties de la pòlissa, 
resultés inhabitable, l’Asseguradora organitzarà i prendrà a càrrec seu els costos d'habitació del o 
dels Assegurat/s en un hotel proper al seu domicili, d'acord amb la cobertura de la pòlissa i durant 
un període màxim de 48 hores.  

La categoria de l'hotel serà de 4 estrelles o superior. 

4.12.1.8 Restaurant 

Si a conseqüència d'un sinistre cobert per la pòlissa es produís la inutilització definitiva de la seva 
cuina, l’Asseguradora prendrà al seu càrrec, mitjançant reemborsament, les despeses justificades de 
restaurant fins a un import màxim total de 125 euros per al conjunt d'Assegurats. 

4.12.1.9 Bugaderia 

Si a conseqüència d'un sinistre cobert per la pòlissa es produís la inutilització definitiva de la màquina 
rentadora, l’Asseguradora prendrà al seu càrrec, mitjançant reemborsament, les despeses justificades 
de bugaderia fins a un import màxim total de 125 euros per al conjunt d'Assegurats. 

4.12.2 Assistència informàtica 

Per aquesta garantia, l’Asseguradora posa a disposició de l'Assegurat un servei d'assistència 
informàtica que permet, durant les 24 hores del dia, contactar, mitjançant xat o telèfon (per a aquells 
casos en els quals l'Assegurat no tingui accés a Internet), amb un tècnic qualificat per sol·licitar suport 
tècnic en la utilització d'un ordinador personal, de sobretaula o portàtil, d'ús domèstic amb sistema 
operatiu Microsoft Windows o Mac OS (per a aquest darrer sistema el servei està subjecte a la 
disponibilitat horària dels tècnics especialitzats) pel que fa a: 

a. Incidències o avaries dels equips informàtics i dels components de maquinari que s’hi trobin 
instal·lats. 

b. Configuració de sistemes operatius.  

c. Configuració i ús d'aplicacions informàtiques, com ara aplicacions ofimàtiques, aplicacions de 
retoc fotogràfic, antivirus, correu electrònic i serveis d'Internet, independentment que siguin 
considerades programari comercial o programari lliure. 

d. Instal·lació, desinstal·lació i actualització d'aplicacions informàtiques. 

e. Instal·lació i configuració de perifèrics com ara impressores, escàners, càmeres digitals, smart 
TV, consoles, TDT i dispositius mòbils personals (tauletes, smartphones i similars). 

f. Serveis addicionals com ara: configuració de control parental dels equips, una revisió anual de 
l'estat de l'equip de l'Assegurat (ITV Digital) i un servei d'assessor de compres tecnològiques 
amb recomanacions dels nostres tècnics experts quant a prestacions, preus i comparativa de 
productes.  

En aquells casos en els quals la incidència no pugui resoldre's de forma remota, el tècnic es 
desplaçarà fins al domicili Assegurat, i l’Asseguradora assumirà els costos de desplaçament del 
professional i la mà d'obra, i serà a càrrec de l'Assegurat el cost de les peces i qualsevol altra 
despesa. Referent a aquest servei a domicili, no es considerarà com una incidència, i en 
conseqüència no tindrà cobertura, la instal·lació de qualsevol equip informàtic, perifèric, o 
dispositiu electrònic. En aquelles actuacions que requereixin la formatació del disc dur de l'equip o 
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qualsevol altra acció que comporti un risc de pèrdua d'informació, el tècnic revisarà amb l'Assegurat 
els següents punts: 

a. Que l'Assegurat té el sistema operatiu per reinstal·lar (llicència original) 

b. Que l'Assegurat té les aplicacions informàtiques per reinstal·lar (llicència original) 

c. Que existeix una còpia de seguretat de tota la informació emmagatzemada a l'ordinador. 

El nombre màxim d'ordinadors a què es prestarà el servei d'assistència informàtica és de 
quatre per cada pòlissa contractada. 
 

No queden coberts: 

a. El suport a equips o programes aliens a l'àmbit de cobertura d’aquesta pòlissa, 
així com servidors. 

b. Les assistències informàtiques per a ordinadors personals experimentals de 
fabricació casolana. 

c. El suport a aplicacions desenvolupades específicament sobre productes MS 
Office (Outlook, Word, Excel, Access, PowerPoint) o un altre programari de gestió 
específic (ContaPlus, etcètera). 

d. El suport d'aquells sistemes operatius, aplicacions o programes que per la seva 
antiguitat o per un altre motiu aliè a l’Asseguradora hagin deixat de tenir suport 
oficial del seu fabricant. 

 

4.12.3 Protecció digital 

Per aquesta garantia, l’Asseguradora posa a disposició de l'Assegurat els següents serveis 
informàtics i tecnològics: 

Seguiment i esborrament de l'empremta digital 

L’Asseguradora assumirà el cost d'esborrament d'informació que aparegui en la part pública d'Internet 
i ocasioni a les persones assegurades per la pòlissa un dany econòmic o reputacional. 

L'Assegurat assenyalarà expressament la informació que desitja esborrar i només l'esmentada 
informació serà objecte de la prestació. 

L'Assegurat facilitarà les dades necessàries per a l'anàlisi de la situació i que l’Asseguradora pugui 
determinar les possibilitats d'actuació, i farà, si escau, les gestions necessàries per esborrar la 
informació.  

Servei de certificació electrònica davant de violència digital a menors 

En el cas d'un menor, que tingui la condició d'Assegurat a la pòlissa, que resulti ser objecte d'assetjament 
a través de qualsevol mitjà de comunicació electrònica, excepte trucades de veu ja siguin telefòniques 
o a través d'internet mitjançant qualsevol altre sistema, l’Asseguradora assumirà el cost de l'emissió 
d'una certificació de veracitat, en els termes que s'especifiquen a continuació.  

Una vegada s'hagi produït i comunicat a l’Asseguradora, per part de l'Assegurat, les conductes 
d'assetjament al menor, es realitzaran les següents accions pels professionals especialitzats: 

- S'instal·larà una aplicació al dispositiu mitjançant descàrrega, que, de manera no intrusiva, 
realitzarà una anàlisi semàntica de les comunicacions d’aquests, i identificarà el telèfon receptor 
i el mitjà pel qual s'han rebut. 

- Una vegada descarregada, l'aplicació sol·licitarà identificació i data de naixement dels menors 
que estan sent objecte d'assetjament.  

- S'analitzarà el dispositiu en laboratori especialitzat a l'efecte, per a l'extracció de les evidències 
digitals. L'esmentat dispositiu serà recollit i lliurat al domicili de l'Assegurat i transportat al 
laboratori sense cost addicional.  

- Després d'aquestes accions el procés de certificació serà el següent: 

- Presa i anàlisi contextual d'evidències, així com tots els continguts relatius a violència digital. 

- Emissió d'informe amb certificació de veracitat i cadena de custòdia, que es lliurarà a 
l'Assegurat.  
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L'aplicació instal·lada al dispositiu es desactivarà una vegada emès el certificat. 

Localització i bloqueig de dispositius mòbils 

S'assumirà el cost de la localització i bloqueig, de forma remota, de dispositius propietat de l'Assegurat 
amb accés a internet, que hagin estat robats o extraviats. 

Aquest ús de la cobertura únicament podrà prestar-se en aquells casos en què el dispositiu 
propietat de l'Assegurat tingui habilitada l'aplicació que ho permet, abans que es produeixi 
l'esdeveniment. 

No queden coberts: 

a. Les accions legals que pugui emprendre l'Assegurat ni els costos derivats del 
seu exercici. 

b. La defensa per les accions legals que s'exercitin contra l'Assegurat a causa 
dels serveis informàtics i tecnològics coberts per l’Asseguradora, quan 
corresponguin a culpa de l’Assegurat.  

c. Les conseqüències que puguin derivar-se de l'aportació de dades falses per 
l'Assegurat. 

d. Qualsevol prestació o servei diferents dels descrits en aquesta cobertura. 

e. Qualsevol acció realitzada per professionals no designats per la Companyia 
d'Assegurances. 

 

4.12.4 Atenció telefònica per orientació mèdica i de dependència 

L’Asseguradora posa a disposició de l'Assegurat, durant les 24 hores del dia i tots els dies de l'any, 
un servei d'atenció telefònica amb possibilitat de donar resposta als següents temes: 

- Consultes relacionades amb la salut (dubtes, diagnòstics, símptomes, accidents domèstics, 
consells en casos d'urgència) 

- Consultes relatives a tota mena de problemàtiques socials derivades de malalties o situacions 
relacionades amb: 

 Infantesa (adopcions, inadaptació escolar, maltractaments, etc.). 
 Adolescència (addiccions, trastorns alimentaris, orientació educativa i laboral, etc.). 
 Adults (solitud, atenció domiciliària, malalties pròpies de l'edat –Alzheimer, Parkinson, etc.–

, informació sobre drets econòmics, etc.). 

- Orientació sobre qüestions relacionades amb la dependència: vida diària, habitatge, 
allotjament, residències, centres de dia, ajuts tècnics, pensions, jubilacions, serveis públics.  

- Assessorament en gestions relacionades amb serveis socials i prestacions públiques.  

Encara que la consulta pot realitzar-se durant les 24 hores del dia els 365 dies de l'any, en 
algunes ocasions és possible que la resposta no es pugui donar en el moment de la trucada. 
En els esmentats casos es procedirà a contestar-la com més aviat millor. 

La cobertura de l'assegurança inclou únicament el servei d'informació i valoració telefònica, i 
en cap cas no són objecte de cobertura les despeses derivades d'una assistència presencial.  

4.12.5 Retorn anticipat en cas de sinistre greu a l'habitatge 

L’Asseguradora facilitarà a l'Assegurat un bitllet de tren (primera classe) o d'avió (classe turista) 
perquè pugui tornar al seu domicili, quan es produeixi alguna de les següents circumstàncies: 

- un sinistre greu a l'habitatge assegurat que doni lloc al seu inhabitabilitat 

- l'hospitalització o defunció, en el municipi de l'Assegurat, d'alguna persona que també tingui la 
consideració d'assegurada. 

Així mateix, es posarà a disposició de l'Assegurat un altre bitllet perquè pugui tornar al punt de partida 
si necessités prosseguir el seu viatge o recollir el seu vehicle. 
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4.12.6 Animals de companyia 

L’Asseguradora es compromet a facilitar, mitjançant servei telefònic, operatiu les 24 hores del dia, les 
següents cobertures sobre els animals de companyia dels quals sigui propietari un dels assegurats i 
es trobin amb ell en el moment de requerir la prestació. 

Quan les cobertures que es descriuen en aquest apartat impliquin que l'Assegurat hagi de suportar 
costos, l’Asseguradora garanteix que aquests costos seran tractats sobre la base de preus preferents 
que beneficiïn en tot moment l'Assegurat i que prèviament han estat pactats amb la xarxa 
d'especialistes que presta els serveis descrits.  

Per a les cobertures vinculades a un viatge o desplaçament, s'entendrà que l'amo i el seu animal es 
troben de viatge o en desplaçament quan es trobin a més de 50 km del seu domicili habitual.  
 

L’Asseguradora no efectuarà cap reemborsament a l'Assegurat per cap quantitat 
relacionada amb aquestes cobertures, tret de previ pacte i autorització expressa 
prèvia a l'efecte.  

 

4.12.6.1 Servei d'accés a veterinari d'urgències les 24 hores del dia  

El servei d'urgències veterinàries durant les 24 hores del dia es prestarà tant si la mascota i l'Assegurat 
es troben al mateix domicili com si es troben de viatge per territori nacional.  

En cas d'accident o malaltia de la mascota, es garanteix la tramitació de l'accessibilitat de l'Assegurat 
de la garantia Animals de Companyia a un servei mèdic veterinari d'urgències durant les 24 hores del 
dia i tots els dies de l'any. El cost del trasllat anirà a càrrec de l'Assegurat. 

L'Assegurat podrà sol·licitar també la tramitació d'un servei d'urgències veterinàries a domicili. El cost 
del desplaçament del facultatiu anirà a càrrec seu.  

En ambdós casos, el cost de l'assistència mèdica veterinària prestada a l'animal anirà a càrrec 
de l'Assegurat.  

Aquest servei podrà veure's limitat per qüestions d'ubicació geogràfica, especialment en zones 
aïllades en les quals no sigui possible una accessibilitat ràpida i eficaç del servei d'urgències.  

4.12.6.2 Reserva d'hora per a consulta en centre veterinari  

L'Assegurat podrà sol·licitar, tant al seu domicili com en el cas que estigui amb l'animal de companyia 
de viatge pel territori nacional, la reserva d'hora de consulta en el centre veterinari més proper al lloc 
on es trobi. Aquest servei preveu les causes imprevistes i les visites periòdiques de revisió. El cost 
de la totalitat dels honoraris i despeses del servei veterinari, inclosos fàrmacs, anàlisi, proves 
i tota mena de tractaments i cures, així com les despeses de desplaçament van a càrrec de 
l'Assegurat. 

4.12.6.3 Servei d'accés a hospitalització de l'animal de companyia a causa de malaltia o 
accident 

L'Assegurat podrà sol·licitar, tant al seu domicili com si es troba amb l'animal de companyia de viatge 
pel territori nacional, l'hospitalització de l'animal, si la diagnosi d'un veterinari determina la seva 
necessitat.  

Es garanteix la tramitació del servei d'accés als centres mèdics més adequats per al tractament i 
l'organització o coordinació de l'ingrés de l'animal afectat.  

L'hospitalització pot respondre als següents conceptes:  

a. Exploracions inicials, radiografies, anàlisi, electrocardiogrames.  

b. Intervencions quirúrgiques o d'un altre tipus, anestèsia, material quirúrgic, medicaments, 
osteosíntesi, pròtesi i/o fibroendoscòpia.  

c. Cures postoperatòries, cures i estada a la clínica, sempre que fos necessari prestar aquests 
serveis en règim d'ingrés hospitalari.  

d. Sacrifici necessari i destrucció del cadàver.  



 34 

Els costos de desplaçament,  d'hospitalització, de proves veterinàries o del tractament prescrit, 
així com del sacrifici necessari i de la destrucció del cadàver aniran sempre a càrrec de 
l'Assegurat. 

4.12.6.4 Accés a serveis d'enterrament i incineració 

En el cas que l'animal de companyia mori, l'Assegurat podrà accedir durant les 24 hores del dia, tots 
els dies de l'any, al servei prestat consistent a assessorar, organitzar i coordinar la recollida de l'animal 
i procedir a l'enterrament o incineració, segons preferències de l'Assegurat, tant des del seu domicili 
com en el cas que estigui amb l'animal de companyia de viatge pel territori nacional.  

Així mateix, si l'animal es troba afligit de sofriment irreversible i sota diagnosi veterinària, i es recomana 
el seu sacrifici, l’Asseguradora facilitarà tots els tràmits d'organització i coordinació del sacrifici.  

Es coordinarà també la incineració o enterrament de l'animal en instal·lacions autoritzades a l'efecte.  

Tots els costos reportats pel veterinari, inclosos fàrmacs i tractament, així com els derivats de 
l'enterrament o incineració, inclosos els desplaçaments, aniran a càrrec de l'Assegurat.  

4.12.6.5 Accés a una segona opinió veterinària  

L'Assegurat propietari de l'animal de companyia, davant un diagnòstic d'un veterinari, podrà sol·licitar 
la tramitació de l'accés al servei de segona opinió veterinària, consistent en la posada en contacte 
amb un centre veterinari alternatiu i de reconegut prestigi que pugui emetre un segon diagnòstic.  

La xarxa de centres acreditats inclou la totalitat del territori nacional, i es garanteix el servei tant si 
l'Assegurat es troba al seu domicili com si està amb l'animal de companyia de viatge pel territori 
nacional.  

Els honoraris del veterinari o centre veterinari, inclosos els derivats de totes les proves 
diagnòstiques i anàlisi que sigui necessari realitzar, així com les despeses de desplaçament, 
aniran a càrrec de l'Assegurat.  

4.12.6.6 Servei telefònic d'orientació veterinària quant a medicina preventiva o tractaments 
alternatius 

S'ofereix servei telefònic durant les 24 hores del dia per realitzar qualsevol consulta relativa a 
simptomatologia o tractaments veterinaris d’acord amb les necessitats del seu animal de companyia: 
programes de salut, geriàtrics, cura bucal, etc.  

El servei no comporta una diagnosi veterinària i ha de ser entès com un consell.  

L'Assegurat també podrà accedir a informació detallada sobre tractaments alternatius com ara 
l'homeopatia veterinària, basada en l'estímul de curació no tòxica, o l'acupuntura veterinària, utilitzada 
per les seves propietats analgèsiques. 

4.12.6.7 Serveis d'orientació en custòdia o guarderia d'animals de companyia 

En cas d'una absència temporal de l'Assegurat que requereixi la custòdia de l'animal de companyia 
en un centre especialitzat, l'Assegurat podrà sol·licitar orientació i la coordinació de les gestions 
necessàries per al seu ingrés. Els costos de tots els serveis del centre especialitzat i dels 
desplaçaments aniran a càrrec de l'Assegurat.  

4.12.6.8 Servei d'orientació sobre hotels  

En el cas que l'Assegurat s'hagi de desplaçar fora del seu domicili habitual amb la seva mascota, 
s'ofereix la possibilitat de facilitar i coordinar el contacte amb hotels que acceptin animals de 
companyia.  

4.12.6.9 Servei de petició de menjar a domicili  

A petició de l'Assegurat, l’Asseguradora coordinarà el subministrament de menjar al seu domicili, per 
als animals de companyia dels que sigui propietari l’Assegurat, que s’efectuarà des de la botiga o punt 
de venda més proper al seu lloc de residència. L'import de la compra i les possibles despeses de 
transport aniran a càrrec de l'Assegurat.  

4.12.6.10 Assessorament per a tràmits amb l'administració o qualsevol altre organisme públic 
o privat 

Davant de qualsevol necessitat que tingui l'Assegurat de realitzar tràmits amb l'Administració Pública 
o organismes privats del territori nacional que afectin el seu animal de companyia, podrà accedir al 
servei d'assessoria de l’Asseguradora, que li facilitarà totes les orientacions necessàries per poder 
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realitzar els tràmits requerits. Qualsevol cost que pogués generar una gestió determinada i les 
despeses de desplaçament aniran a càrrec de l'Assegurat.  

4.12.6.11 Assistència jurídica telefònica 

L'Assegurat tindrà accés a un servei jurídic telefònic per poder plantejar qualsevol situació o dubte 
d'àmbit legal que afecti el seu entorn en relació amb el seu animal de companyia. Si la consulta 
deriva en actuacions que generen honoraris aquests seran a càrrec de l’Assegurat. 

4.12.6.12 Assessorament davant la decisió d'adopció o adquisició d'un animal de companyia 

S'assessorarà qualsevol persona assegurada que desitgi adquirir o adoptar un animal de companyia 
sobre les races, mides i comportaments de l'animal, tenint en compte l'entorn físic, social o familiar en 
el qual hagi de conviure. L'assessorament serà a través d'un veterinari. El possible cost de l'animal 
anirà a càrrec de l'Assegurat. 

4.12.6.13 Organització del servei de recollida i transport de mascotes 

En cas que, per qualsevol motiu, sigui necessari el trasllat de l'animal de companyia i l'Assegurat no 
disposi dels mitjans per realitzar-lo, s'organitzarà el transport més adequat segons les necessitats i 
disponibilitat de recursos de la zona on es trobi l'animal. El cost del trasllat anirà a càrrec de 
l'Assegurat.  

4.12.6.14 Informació sobre viatges a l'estranger  

Davant d'un eventual viatge a l'estranger, l'Assegurat podrà sol·licitar la informació precisa sobre el 
país de destinació, quant a requisits sanitaris i administratius per al trànsit de l'animal al país de què 
es tracti. Les despeses sanitàries i administratives seran a càrrec de l’Assegurat. 

4.12.6.15 Serveis d'enllaç  

Tant si és al seu propi domicili com si es troba de viatge, l'Assegurat propietari de l'animal de 
companyia podrà contactar amb la Companyia per sol·licitar informació sobre qualsevol dels serveis 
aquí detallats.  

Es facilitaran adreces i telèfons de contacte i s'efectuaran les gestions necessàries per facilitar al 
propietari de la mascota tota la informació necessària per accedir sense dificultat als serveis de:  

- Perruqueria.  

- Botigues especialitzades en alimentació, complements i accessoris per a mascotes (roba, 
collars, etc.).  

- Ensinistrament. 

- Criadors.  

- Clubs de mascotes.  

- Assistència a concursos i altres esdeveniments.  

- Adopcions i centres d'acolliment.  

- Cuidadors a domicili.  

- Tràmits per a trasllats de la mascota en transports públics i privats.  

4.12.6.16 Defunció de l'animal  

En cas de defunció de l'animal (gos o gat) a conseqüència d'accident, queda coberta una 
indemnització de fins a 300 euros, en cas que l'Assegurat acrediti l'adquisició d'un nou animal.  

Complementàriament, es cobrirà una de les següents indemnitzacions: 

a. Fins a 348 € en concepte de despeses d'enterrament, en el cas que l'amo de l'animal es 
decideixi per aquesta opció.  

b. Fins a 220 € en concepte de despeses per incineració individual, en el cas que l'amo de l'animal 
es decideixi per aquesta opció.  

c. Fins a 116 € en concepte d'eliminació de les restes, si el propietari opta per una opció 
d'eliminació del cadàver no personalitzada, com és la incineració col·lectiva.  

Les prestacions a, b, i c no són acumulatives. 
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No queden emparats per la cobertura de Defunció: 

a. Els accidents ocorreguts abans de subscriure aquest contracte.  

b. La participació de l'animal en esdeveniments com combats o esports que 
suposin un risc per a ell.  

c. Les situacions de falta de cures, maltractaments, alimentació insuficient, 
sempre que aquests fets siguin imputables a l'Assegurat o a persones que 
visquin en el seu entorn.  

d. Animals destinats a vigilància o caça i no destinats exclusivament a animals de 
companyia.  

e. Animals amb edat inferior a 6 mesos o superior a 8 anys en el moment de la 
defunció per accident.  

f. Els fets ocorreguts durant els següents 21 dies des de la data d'efecte de la 
contractació de la pòlissa (carència).  

Exclusions comunes a totes les cobertures de la garantia d'Animals domèstics 

1. Malalties infectocontagioses, episòdiques, parasitàries o de qualsevol tipus.  

2. Enverinaments o intoxicacions.  

3. Les tares pròpies de l'edat de l'animal.  

4. Intervencions quirúrgiques de tipus estètic, com les que es realitzen en algunes 
races per modelar orelles.  

5. Maltractaments a l'animal, excés de treball, falta de qualitat higiènica o manca 
d'aliments, imputables a l'amo de l'animal.  

6. Participació de l'animal en apostes, desafiaments o esports.  

7. Destinar l'animal a funcions diferents de les especificades en les condicions 
particulars de la pòlissa que empari les esmentades garanties.  

8. Serveis no sol·licitats a través del telèfon específic d'ASSISTÈNCIA, el qual és 
operatiu durant les 24 hores del dia, inclosos diumenges i dies festius.  

 

4.12.7 Servei de bricolatge a domicili 

Amb aquesta garantia es posa a disposició de l'Assegurat un servei d'ajuda a la llar per a les 
reparacions de bricolatge més freqüents. 

El “manetes” no substitueix un professional especialitzat (lampista, electricista, etc.). 

Els serveis que realitza es detallen a continuació.  

Tots ells compten amb garantia de 12 mesos dels treballs realitzats, sempre que el material utilitzat 
sigui de nova adquisició; i de 24 mesos, respecte als materials substituïts o, si no n’hi ha, la garantia 
que ofereix el fabricant. 

- Penjar cortines, quadres, estenedors, accessoris de bany, miralls, penjadors, barres d'armaris.  

- Col·locació de suport de dutxes-telèfon i connexió; prestatges, prestatgeries; i termofluids, 
sense necessitat de modificació elèctrica.  

- Platines d'acabament: embellidor de terra (tapajuntes en la unió de dos terres diferents), 
protector de cantonada de paret. 

- Aïllar finestres: únicament posar el ribet entre el full i el marc, fixar el vidre amb silicona.  

- Arranjament o instal·lació de persianes enrotllables (inclou el canvi de cinta, lames) amb 
mecanisme de corda, cinta o manilla, encastades en calaix. 

- Canvi o instal·lació, en portes interiors de fusta, de tiradors, picaportes, manilles i molls. 

- Canvi de frontisses en portes petites de mobles de cuina, bany i auxiliars de fusta. 

- Muntatge de mobles tipus kit. 

- Encolar cadires, taules i llits de fusta. 
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- Col·locació o canvi d'embellidors d'endolls i interruptors, bombetes, tubs de neó, fluorescents i 
encebadors. 

- Instal·lació de llums, aplics o plafons, sempre que no s'hagi de modificar cablatge.  

- Ajustament d'aixetes soltes i canvi de sabates, si en portés. Purgar radiadors. 

- Segellament amb silicona de banyeres, dutxes, lavabos i aigüeres. 

- Tapat de petits forats a la paret, no enrajolada, produïts per trepant (per penjar quadres, 
accessoris...).  

El servei de manetes o bricolatge a domicili es limita a 1 servei a l'any. La mà d'obra i el 
desplaçament són gratuïts fins a un màxim de 2 hores no fraccionables. A partir de les 2 hores, 
l'Assegurat haurà d'assumir el cost de la mà d'obra del professional. L'import dels materials 
va sempre a càrrec de l'Assegurat. Aquests costos s'hauran d'abonar en el moment de la 
reparació. En el cas que un servei iniciat com a gratuït excedeixi del termini de 2 hores, 
s'aplicaran les condicions específiques definides per a l'esmentada tipologia de servei, en la 
qual l'Assegurat haurà d'assumir el cost de la mà d'obra del professional i l'import dels 
materials. El servei podrà prestar-se de 8 a 20 h, de dilluns a divendres (excepte dies festius), i 
segons la disponibilitat del professional.  

En cas que s’hagi contractat la garantia de Bricolatge a domicili ampliat, a les prestacions anteriors 
s'afegiran les que es relacionen a continuació. A més, el nombre de serveis anuals serà d'un màxim 
de 2 intervencions per anualitat d'assegurança. 

- Retirada de mobles, electrodomèstics o estris a Punt Net. 

- Instal·lació de dispositius de sistemes de domòtica (termòstats i sensors de temperatura, 
humitat, gas, fum, obertura de portes i finestres, moviment i lluminositat), quan existeixin xarxes 
de comunicació, cablades o sense fil, i sense manipulació d'instal·lacions fixes d'electricitat, 
fontaneria o manyeria. 

- Comprovació de la pressió de gas dels equips climatització. 

- Substitució d'aspersors de reg deteriorats. 

- Substitució de Centraleta de reg automàtic i d'electrovàlvules de la xarxa de reg. 

 
 

No es cobreix en Bricolatge a domicili:  

- Qualsevol servei que no hagi estat sol·licitat i autoritzat prèviament per 
l’Asseguradora. 

- Instal·lació de llums, aplics o plafons si es necessita realitzar un nou punt de 
llum; instal·lació d'halògens.  

- Canvi d'endolls, clavilles i interruptors, si s’ha de manipular cablatge elèctric; 
instal·lació d'endoll de vitroceràmica.  

- Instal·lació o canvi de vidres.  

- Panys de portes interiors, friccions en finestres o portes, i tot allò que es 
relaciona amb portes d'accés al domicili (panys, baldes, tancaments, 
manilles...).  

 

4.12.8 Revisió instal·lacions 

Per aquesta garantia l’Asseguradora assumeix el servei d'inspecció de les instal·lacions de la llar que 
preveu una visita anual a l'habitatge assegurat durant la qual es realitzaran les operacions pertinents 
de revisió, verificació i control necessàries, segons consten al full de confirmació de realització del 
servei que rebrà l'Assegurat.  

Aquest és un servei d'inspecció i revisió visual de les instal·lacions de l'habitatge assegurat, per 
tant, els especialistes no podran realitzar serveis de reparacions durant la visita.  

La revisió es podrà realitzar de 8 a 20 h, de dilluns a divendres (excepte dies festius).  
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L'esmentada revisió, d'1 hora de durada màxima, es durà a terme sobre la base d'una inspecció visual 
de l'habitatge d’acord amb un protocol intern d'inspecció elaborat per l’Asseguradora, seguint criteris 
generals de bona pràctica i obtenció de la informació en funció de l'objectiu a complir.  

Com a resultat de la inspecció, s'elaborarà un informe de diagnosi que conté una opinió experta de 
l'estat observat de les instal·lacions de l'habitatge assegurat. Aquest informe no substituirà altres 
informes tècnics i documentació obligatoris per normativa. Així mateix, l'emissió d'aquest informe no 
eximeix la propietat de la realització d'un manteniment i correcte ús per garantir les condicions 
exposades a l'informe.  

La inspecció de les instal·lacions de la llar inclourà:  

- Revisió general de la instal·lació elèctrica.  

- Revisió general de la instal·lació de calefacció.  

- Revisió general de la instal·lació de refrigeració (aire condicionat).  

- Revisió general de les instal·lacions de fontaneria.  

L'objectiu de la inspecció és descriure l'estat aparent d'aquells sistemes o components més 
representatius de l'habitatge. Es tracta d'un reconeixement general, a nivell de primera diagnosi, per 
conèixer-ne les característiques essencials. El resultat de la inspecció respon exclusivament a les 
condicions en les quals aquesta es duu a terme, i no podrà extrapolar-se el resultat a aquells altres 
paràmetres que el poguessin condicionar.  

Limitacions de la inspecció de la instal·lació elèctrica:  

- La inspecció dels interruptors, endolls i punts de llum es realitzarà sobre una mostra 
representativa.  

- Els elements ocults de la instal·lació elèctrica no són objecte de la inspecció.  

- La inspecció no inclou dispositius amb control remot, sistemes d'alarma i els seus 
components ni la xarxa de baix voltatge (sistemes, components, cablatge secundari, 
antenes, cablatge informàtic, sistemes i cablatge de televisió per satèl·lit, ni cap element 
que no formi part del sistema principal de distribució elèctrica).  

Limitacions de la inspecció de la instal·lació de calefacció:  

- L'abast de la inspecció de la instal·lació de calefacció no inclou una avaluació detallada 
del sistema de generació (per exemple, caldera).  

- La propietat està obligada a conservar i mantenir els elements en bon estat segons 
la normativa vigent, així com a disposar dels certificats obligatoris corresponents.  

- La idoneïtat del subministrament de calor i la seva distribució a l'habitatge no són objecte 
d'inspecció.  

- Els intercanviadors de calor dels escalfadors i l'interior dels trets de les xemeneies 
tampoc no són objecte d'inspecció.  

Limitacions de la inspecció de la instal·lació de refrigeració:  

- La inspecció no té per missió l'avaluació de la idoneïtat del subministrament de 
refrigeració i la seva distribució a l'habitatge, ni el mesurament de la pressió dels líquids 
refrigerants, l'estat dels filtres, les possibles pèrdues de càrrega i el rendiment dels 
equips.  

- La inspecció es limita a avaluar l'estat aparent dels equips i la seva resposta a la posada 
en marxa.  

Limitacions de la inspecció de la instal·lació de fontaneria:  

- Les parts ocultes de la instal·lació de fontaneria no són objecte d'inspecció.  

- La inspecció de la instal·lació de fontaneria i sanitaris té per objecte comprovar la 
totalitat dels mecanismes accessibles.  
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Exclusions i limitacions:  

a. Només seran objecte d'inspecció aquells elements visibles. Queden fora de 
l’abast de la inspecció aquells elements ocults per falsos sostres, maquinària, 
electrodomèstics, objectes personals, etc.  

b. Els aparells existents a l'habitatge en el moment de la inspecció són 
inspeccionats només per determinar la presència de connexions a les xarxes 
corresponents, així com el seu aspecte.  

c. Els aparells no són moguts del seu lloc, i poden amagar defectes dels que no 
respon la inspecció.  

d. La inspecció d'aparells no inclou confirmació del calibratge de termòstats, ni 
del funcionament de rellotges, llums d'encesa, etc.  

e. El servei d'inspecció i revisió de les instal·lacions de la llar queda limitat a 1 
servei a l'any.  

 

4.12.9 Obres a l'habitatge en cas de dependència 

Per aquesta garantia, i sempre que en el contracte es cobreixi el continent, es garanteix que si alguna 
de les persones assegurades es veu afectada per una situació de dependència total a conseqüència 
d'accident, l’Asseguradora reemborsarà fins a 1.800 euros per les despeses derivades d'adequar 
l'habitatge a les condicions necessàries per a que sigui més accessible per a la mobilitat de la persona 
afectada. 

S'entén per dependència total la situació de dependència de les persones amb alteració greu de les 
funcions mentals i/o físiques que comporti una pèrdua total d'autonomia física, mental, intel·lectual o 
sensorial, i requereixi, per tant, del suport continu d'una altra persona per a la realització de la major 
part de les activitats bàsiques de la vida diària. 
 

No es cobreixen els accidents esdevinguts abans de l'entrada en vigor de la pòlissa. 

 

4.12.10 Avaria d'electrodomèstics 

Mitjançant aquesta garantia la Companyia d'Assegurances assumirà, sempre que li hagi estat 
prèviament sol·licitat per l'Assegurat i s'hagi autoritzat, i amb el límit d'un servei anual, les despeses 
de reparació que siguin necessàries per reintegrar l'electrodomèstic a les seves condicions normals 
d'ús en el cas d'avaria mecànica, elèctrica o electrònica.  

Les despeses de reparació comprendran els següents conceptes: peces, despeses de desplaçament i 
3 primeres hores de mà d'obra.  

S'inclouen dins d'aquesta garantia únicament els següents electrodomèstics: 

- Un frigorífic 
- Una rentadora 
- Una assecadora 
- Un rentaplats 

El límit de la indemnització serà la menor d'aquestes quantitats: 

- Valor real de l'electrodomèstic 
- 300 euros 
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No es cobreix: 

a. Les intervencions sobre electrodomèstics que estiguin cobertes per la garantia 
del fabricant. 

b. Si no es coneix el termini de la garantia per qualsevol motiu, la durada 
s'entendrà a la que hagi de donar el fabricant segons la legislació vigent que li 
sigui aplicable en el moment de la compravenda. 

c. Les tasques de conservació, neteja o desembús, eliminació de cossos estranys, 
desincrustacions i obstruccions, posades al punt o recalibratges exigits per ús. 

d. Els defectes estètics, corrosió, oxidació o causats per l'ús o circumstàncies 
ambientals. 

e. Danys produïts per causa accidental o força major com ara caigudes, cops, 
robatori, violència, foc, abocament de líquids o introducció de cossos estranys, 
així com els deguts a negligències o mal ús. 

f. Qualsevol element de la carcassa (embellidors, estructura, portes) sense parts 
mecàniques o elèctriques. 

g. Electrodomèstics amb una antiguitat superior a 10 anys. 

h. El transport de l'electrodomèstic al servei tècnic especialitzat. 

i. La reparació no autoritzada prèviament per l’Asseguradora. 

 

4.12.11 Localització i desembús de conduccions (sense danys)  

Per aquesta garantia l’Asseguradora assumirà, sempre que li hagi estat prèviament sol·licitat per 
l'Assegurat i s'hagi autoritzat les despeses ocasionades pel desembús de conduccions d'evacuació 
d'aigua corrent, aigües pluvials o residuals, que formin part de les instal·lacions de l'habitatge 
assegurat que es trobin totalment obstruïdes a conseqüència d'obturacions accidents i sobtades 
encara que no s'hagin causat danys i en prevenció d'un sinistre de l'habitatge assegurat. 

El desembús es portarà a terme a través de mitjans manuals de desobstrucció o grups de pressió, 
camions bomba i similars 

El límit màxim cobert és de 500 euros i un servei a l'any. 

4.12.12 Localització i reparació de conduccions (sense danys) i excés de consum d'aigua 

L’Asseguradora assumirà les despeses de localització i reparació de les conduccions privades d'aigua 
que hagin patit un trencament quan s'hagi constatat que aquest fet provoca un excés de consum 
d'aigua encara que no s'hagin ocasionat danys materials a l'habitatge. 

Es considerarà excés de consum d'aigua quan la factura superi en un 50% la més elevada de 
l'última anualitat.  

El límit conjunt cobert per a la localització i reparació de les conduccions i el pagament de 
l'excés de consum d'aigua és de 1.000 euros per sinistre i any.  

4.12.13 Neteja de l'habitatge 

L’Asseguradora assumirà la neteja de l'habitatge sempre que aquest estigui en règim de lloguer una 
vegada es produeixi l'extinció del contracte de lloguer. 

El límit serà d'un servei a l'any i un màxim de 3 hores de mà d'obra. 

El servei tindrà caràcter de neteja general de manteniment de la llar (escombrada i fregada de 
superfícies, neteja de banys, lavabos i sanitaris, neteja de vidres, neteja de cuines, etc.) 

Serà necessari que l'habitatge es trobi lliure i desocupat per tenir dret a aquesta cobertura.  

En cap cas no se li donaran ni enviaran les claus del domicili al personal de neteja assignat. 
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4.12.14 Canvi de pany 

En cas que es produeixi el desallotjament de l’inquilí per impagament de les rendes, l’Asseguradora 
assumirà, fins al límit de 300 euros, la substitució de tots els panys de portes d'accés a l'habitatge 
per altres de similars, incloses en aquest import les despeses d'obertura si fossin necessàries. 
 

 

Article 5. Exclusions generals comunes a totes les garanties 

a. Dol o culpa greu de l'Assegurat i/o Prenedor o de les persones que convisquin 
amb aquests a títol gratuït, o dels assalariats o persones per les quals hagi de 
respondre així com els danys derivats de la participació de qualsevol d'ells en 
apostes, desafiaments i baralles. 

b. Guerra civil o internacional, hagi existit o no declaració oficial, invasió, força 
militar, sedició, motí o tumult popular, atemptats amb finalitats polítiques o 
socials, enrenous populars i terrorisme. 

c. Erupció volcànica, terratrèmols, tremolor, assentament, despreniment o 
corriment de terres. 

d. Reacció o radiació nuclear o contaminació radioactiva. 

e. Destrucció o deteriorament de béns objecte de l'assegurança fora del lloc 
indicat o de les situacions previstes a la pòlissa. 

f. Fets emparats o emparables pel Consorci de Compensació d'Assegurances, 
encara que aquest organisme no admeti l'efectivitat del dret de l'Assegurat per 
l'incompliment d'alguna de les normes establertes al Reglament i disposicions 
vigents en la data d'ocurrència del sinistre. 

g. Fets qualificats pel govern com a catàstrofe o calamitat nacional. 

h. Fermentació, oxidació, vici propi o defecte de fabricació o construcció dels 
béns objecte de l'assegurança, així com envelliment o desgast natural de la 
cosa assegurada o per la seva conservació defectuosa.  

i. Contaminació, pol·lució o corrosió. 

j. Els perjudicis, danys conseqüencials i pèrdues indirectes de qualsevol classe 
que es produeixin amb motiu del sinistre. 

k. Ús o desgast normal dels béns objecte de l'assegurança, defecte propi o 
defectuosa conservació dels mateixos. 

l. Els danys deguts a un defecte de manteniment o una falta evident de reparació 
indispensable que incumbeixin i siguin coneguts per l'Assegurat, tret de si no 
pogués remeiar-lo a causa de cas fortuït o de força major.  

m. Aquells fets danyosos ocorreguts anteriorment a l'efectivitat del contracte 
d'assegurança. 

n. Els danys als diners en efectiu o signe que els representin, inclosos els títols 
valors, els documents o rebuts que representin un valor, en qualsevol tipus de 
suport, i els resguards representatius de la tinença de mercaderies, com per 
exemple bitllets de loteria premiats, abonaments de transport, tiquets-
restaurant, entrades a espectacles, paperetes d'empenyorament, etc. tret del 
que si escau s'estableixi per a la cobertura. 
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Article 6. Clàusula d'indemnització pel consorci de compensació 
d'assegurances de les pèrdues derivades d'esdeveniments extraordinaris 
esdevinguts a Espanya en assegurances de danys en els béns i en els 
de responsabilitat civil en vehicles terrestres automòbils  

De conformitat amb allò que s'estableix en el text refós de l'Estatut legal del Consorci de Compensació 
d'Assegurances, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 7/2004, de 29 d'octubre, el Prenedor d'un 
contracte d'assegurança dels que han d’incorporar obligatòriament recàrrec a favor de l'esmentada 
entitat pública empresarial té la facultat de convenir la cobertura dels riscos extraordinaris amb 
qualsevol entitat asseguradora que compleixi les condicions exigides per la legislació vigent.  

Les indemnitzacions derivades de sinistres produïts per esdeveniments extraordinaris esdevinguts a 
Espanya i que afectin a riscos en ella situats, seran pagades pel Consorci de Compensació 
d'Assegurances quan el Prenedor hagués satisfet els corresponents recàrrecs al seu favor i es produís 
alguna de les següents situacions:  

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

b. Que, fins i tot estant emparat per l'esmentada pòlissa d'assegurança, les obligacions de 
l'entitat asseguradora no poguessin ser complertes per haver estat declarada judicialment en 
concurs o per estar subjecta a un procediment de liquidació intervinguda o assumida pel 
Consorci de Compensació d'Assegurances.  

El Consorci de Compensació d'Assegurances ajustarà la seva actuació a allò que es disposa a 
l'esmentat Estatut legal, en la Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de Contracte d'Assegurança, al Reglament 
de l'assegurança de riscos extraordinaris, aprovada pel Reial Decret 300/2004, de 20 de febrer, i en 
les disposicions complementàries.  

6.1. Resum de les normes legals  

6.1.1. Esdeveniments extraordinaris coberts  

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

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

c. Fets o actuacions de les Forces Armades o de les Forces i Cossos de Seguretat en temps de 
pau.   
Els fenòmens atmosfèrics i sísmics, d'erupcions volcàniques i la caiguda de cossos siderals se 
certificaran, a instàncies del Consorci de Compensació d'Assegurances, mitjançant informes 
expedits per l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), l'Institut Geogràfic Nacional i els altres 
organismes públics competents en la matèria. En els casos d'esdeveniments de caràcter polític 
o social, així com en el supòsit de danys produïts per fets o actuacions de les Forces Armades 
o de les Forces o Cossos de Seguretat en temps de pau, el Consorci de Compensació 
d'Assegurances podrà obtenir dels òrgans jurisdiccionals i administratius competents 
informació sobre els fets esdevinguts.  

 
 

6.1.2. Riscos exclosos  

a. Els que no donin lloc a indemnització segons la Llei de Contracte d'Assegurança.  

b. Els ocasionats en béns assegurats per contracte d'assegurança diferent d’aquells en 
què és obligatori el recàrrec a favor del Consorci de Compensació d'Assegurances.  

c. Els deguts a vici o defecte propi de la cosa assegurada, o a la seva manifesta falta 
de manteniment.  

d. Els produïts per conflictes armats, encara que no hagi precedit la declaració oficial de 
guerra.  
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e. Els derivats de l'energia nuclear, sense perjudici d’allò que s’estableix en la Llei 
12/2011, de 27 de maig, sobre responsabilitat civil per danys nuclears o produïts per 
materials radioactius. No obstant això anterior, sí que s'entendran inclosos tots els 
danys directes ocasionats en una instal·lació nuclear assegurada, quan siguin 
conseqüència d'un esdeveniment extraordinari que afecti la mateixa instal·lació.  

f. Els deguts a la mera acció del temps, i en el cas de béns totalment o parcialment 
submergits de forma permanent, els imputables a la mera acció de l'onatge o corrents 
ordinaris. 

g. Els produïts per fenòmens de la naturalesa diferents dels assenyalats en l'apartat 
6.1.1.a) anterior i, en particular, els produïts per elevació del nivell freàtic, moviment 
de pendents, lliscament o assentament de terrenys, despreniment de roques i 
fenòmens similars, tret que aquests fossin ocasionats manifestament per l'acció de 
l'aigua de pluja que, al seu torn, hagués provocat a la zona una situació d'inundació 
extraordinària i es produïssin amb caràcter simultani a l'esmentada inundació.  

h. Els causats per actuacions tumultuàries produïdes en el curs de reunions i 
manifestacions dutes a terme d’acord amb allò que es disposa en la Llei Orgànica 
9/1983, de 15 de juliol, reguladora del dret de reunió, així com durant el transcurs de 
vagues legals, tret que les esmentades actuacions poguessin ser qualificades com 
esdeveniments extraordinaris dels assenyalats en l'apartat 6.1.1.b) anterior.  

i. Els causats per mala fe de l'Assegurat.  

j. Els derivats de sinistres per fenòmens naturals que causin danys als béns o pèrdues 
pecuniàries quan la data d'emissió de la pòlissa o d'efecte, si fos posterior, no 
precedeixi en set dies naturals a aquell en què ha ocorregut el sinistre, tret que quedi 
demostrada la impossibilitat de contractació anterior de l'assegurança per inexistència 
d'interès assegurable. Aquest període de carència no s'aplicarà en el cas de 
reemplaçament o substitució de la pòlissa, en aquesta o una altra entitat, sense 
solució de continuïtat, tret d'en la part que fos objecte d'augment o nova cobertura. 
Tampoc no s'aplicarà per a la part dels capitals assegurats que resulti de la 
revalorització automàtica prevista a la pòlissa.  

k. Els corresponents a sinistres produïts abans del pagament de la primera prima o 
quan, de conformitat amb allò que s'estableix en la Llei de Contracte d'Assegurança, 
la cobertura del Consorci de Compensació d'Assegurances es trobi suspesa o 
l'assegurança quedi extingida per falta de pagament de les primes.  

l. Els indirectes o pèrdues derivades de danys directes o indirectes, diferents de les 
pèrdues pecuniàries delimitades com a indemnitzables al Reglament de 
l'assegurança de riscos extraordinaris. En particular, no queden compresos en 
aquesta cobertura els danys o pèrdues sofertes com a conseqüència de tall o alteració 
en el subministrament exterior d'energia elèctrica, gasos combustibles, fuel-oil, gasoil, 
o altres fluids, ni qualssevol altres danys o pèrdues indirectes diferents de les citades 
en el paràgraf anterior, encara que aquestes alteracions es derivin d'una causa 
inclosa en la cobertura de riscos extraordinaris.  

m. Els sinistres que per la seva magnitud i gravetat siguin qualificats pel Govern de la 
Nació com de «catàstrofe o calamitat nacional». 

 

6.1.3. Franquícia  

La franquícia a càrrec de l'Assegurat serà:  

a. En el cas de danys directes, en les assegurances contra danys en les coses la franquícia a 
càrrec de l'Assegurat serà d'un set per cent de la quantia dels danys indemnitzables produïts 
pel sinistre. No obstant això, no s'efectuarà cap deducció per franquícia als danys que afectin 
habitatges, comunitats de propietaris d'habitatges, ni vehicles que estiguin assegurats per 
pòlissa d'assegurança d'automòbils.  

b. En el cas de pèrdua de beneficis, la franquícia a càrrec de l'Assegurat serà la mateixa que es 
preveu a la pòlissa, en temps o en quantia, per a danys que siguin conseqüència de sinistres 
ordinaris de pèrdua de beneficis. En cas que hi hagin diverses franquícies per a la cobertura de 
sinistres ordinaris de pèrdua de beneficis, s'aplicaran les previstes per a la cobertura principal.  

c. Quan en una pòlissa s'estableixi una franquícia combinada per a danys i pèrdua de beneficis, 
pel Consorci de Compensació d'Assegurances es liquidaran els danys materials amb deducció 
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de la franquícia que correspongui per aplicació d’allò que es preveu en l'apartat a) anterior, i la 
pèrdua de beneficis produïda amb deducció de la franquícia establerta a la pòlissa per a la 
cobertura principal, minorada en la franquícia aplicada en la liquidació dels danys materials.  

6.1.4. Extensió de la cobertura  

1. La cobertura dels riscos extraordinaris arribarà als mateixos béns i les mateixes sumes 
assegurades que s'hagin establert a les pòlisses d'assegurança a efectes de la cobertura dels riscos 
ordinaris.  

2. No obstant això anterior:  

a. A les pòlisses que cobreixin danys propis als vehicles de motor la cobertura de riscos 
extraordinaris pel Consorci de Compensació d'Assegurances garantirà la totalitat de l'interès 
assegurable, encara que la pòlissa ordinària només ho faci parcialment.  

b. Quan els vehicles únicament comptin amb una pòlissa de responsabilitat civil en vehicles 
terrestres automòbils, la cobertura de riscos extraordinaris pel Consorci de Compensació 
d'Assegurances garantirà el valor del vehicle en l'estat en què es trobi en el moment 
immediatament anterior a l'ocurrència del sinistre segons preus de compra de general 
acceptació al mercat. 

6.2. Comunicació de danys al Consorci de Compensació d'Assegurances  

1. La sol·licitud d'indemnització de danys la cobertura de la qual correspongui al Consorci de 
Compensació d'Assegurances, s'efectuarà mitjançant comunicació a aquest pel Prenedor de 
l'assegurança, l'Assegurat o el beneficiari de la pòlissa, o per qui actuï per compte i nom dels 
anteriors, o per l'entitat asseguradora o el mediador d'assegurances amb la intervenció del qual 
s'hagués gestionat l'assegurança.  

2. La comunicació dels danys i l'obtenció de qualsevol informació relativa al procediment i a l'estat 
de tramitació dels sinistres podrà realitzar-se:  

- Mitjançant trucada al Centre d'Atenció Telefònica del Consorci de Compensació 
d'Assegurances (952 367 042 o 900 222 665).  

- A través de la pàgina web del Consorci de Compensació d'Assegurances 
(www.consorseguros.es).  

3. Valoració dels danys: La valoració dels danys que resultin indemnitzables d'acord amb la legislació 
d'assegurances i al contingut de la pòlissa d'assegurança es realitzarà pel Consorci de 
Compensació d'Assegurances, sense que aquest quedi vinculat per les valoracions que, si 
s’escau, hagués realitzat l'entitat asseguradora que cobrís els riscos ordinaris.  

4. Abonament de la indemnització: El Consorci de Compensació d'Assegurances realitzarà el 
pagament de la indemnització al beneficiari de l'assegurança mitjançant transferència bancària. 

SINISTRES 

Article 7. Sinistres 

7.1. Tramitació de sinistres 

Amb caràcter general: 

El Prenedor de l'assegurança, l'Assegurat o el Beneficiari, hauran de comunicar l'ocurrència del 
sinistre el més aviat possible i, en tot cas, dins del termini màxim de set dies d'haver-lo conegut, tret 
que es pacti un termini més ampli, i haurà de donar a més a l’Asseguradora tota classe d'informacions 
sobre les circumstàncies i conseqüències del fet: data, hora i lloc d'ocurrència, descripció de com ha 
tingut lloc el sinistre, dades de tercers implicats i qualsevol altra informació d'interès per a la resolució 
del sinistre. Les esmentades parts hauran de fer servir els mitjans al seu abast per disminuir les 
conseqüències del sinistre. 

L'incompliment del deure de declaració del sinistre en el termini establert dona opció a l’Asseguradora 
a reclamar danys i perjudicis. L'incompliment del deure de minoració de les conseqüències del sinistre 
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dona dret a l’Asseguradora a reduir les seves prestacions en la proporció oportuna, considerant la 
importància dels danys derivats de tal omissió i el grau de culpa de el Prenedor, Assegurat o 
Beneficiari. Si l'incompliment es produís amb la manifesta intenció de danyar o enganyar 
l’Asseguradora, aquesta, tal com queda legalment estipulat, quedarà alliberada de tota obligació de 
realitzar la prestació derivada del sinistre. 

De forma específica segons tipus de sinistre 

L'Assegurat, davant de l'ocurrència d'un dels tipus de sinistres que es detallen en aquest apartat, 
queda obligat a realitzar els tràmits que s'esmenten a continuació: 

1. Sinistres a conseqüència de robatori, atracament i/o furt 

El Prenedor de l'assegurança o l'Assegurat hauran d'interposar una denúncia davant de l'Autoritat 
Policial i informar-hi del nom de la seva Entitat Asseguradora, els objectes robats i del seu valor.  

En cas de recuperació de tots o part dels objectes robats, l'Assegurat es compromet a avisar 
immediatament l’Asseguradora per carta certificada o notificació fefaent.  

Si els objectes robats es recuperen després del pagament de la indemnització, l'Assegurat tindrà la 
possibilitat de reprendre'ls en possessió reemborsant a l’Asseguradora la indemnització, sempre que 
efectuï la sol·licitud en un termini de 30 dies a partir de la data en què hagi estat informat de la 
recuperació.  

2. Sinistres de danys elèctrics 

En el cas que siguin deguts a fallades del subministrament elèctric s'haurà d'aportar justificant de 
l'empresa subministradora d'energia.  

3. Sinistres d'aliments en frigorífic 

Si els danys són deguts a avaria serà necessari aportar la factura de reparació.  

En el cas que siguin deguts a fallades del subministrament elèctric s'haurà d'aportar justificant de 
l'empresa subministradora d'energia. 

4. Sinistres d'impagament de lloguers 

Pagament de la prestació: l’Asseguradora abonarà a l'Assegurat l'import total de les rendes vençudes 
i impagades, una vegada deduït el temps de la franquícia a càrrec seu i fins als límits garantits, en el 
moment en què recaigui sentència ferma o qualsevol altra resolució judicial definitiva en el judici de 
desnonament instat contra l’inquilí o arrendatari morós. 

En el cas que aquest primer pagament no comprengués la totalitat dels 12 mesos de renda garantits 
per als habitatges, l’Asseguradora efectuarà un segon pagament a l'Assegurat per la renda dels 
mesos restants fins a completar el total de la cobertura en el moment en què finalitzi el període màxim 
assegurat de rendes impagades, si anteriorment l’arrendador no ha recuperat efectivament el seu 
habitatge. 

Sempre que l’arrendador hagi iniciat les accions judicials de desnonament de l’inquilí o arrendatari 
per impagament de la renda, com a màxim, dins dels 3 mesos posteriors al d'inici de l'impagament, el 
Prenedor o l'Assegurat podran sol·licitar de l’Asseguradora un avançament pel total de les rendes 
impagades fins a l'esmentat moment i que excedeixin de la franquícia. 

Després d'aquest abonament inicial, l’Asseguradora continuarà avançant mensualment, i fins al límit 
màxim de les mensualitats de renda garantides, l'import de les rendes impagades que es vagin 
meritant. 

Les quantitats que el Prenedor o Assegurat percebin tindran la consideració d'avançament a compte 
de la indemnització i es regularitzaran en el moment de la sentència, i quedarà obligat a la devolució 
de les quantitats que corresponguin si l’inquilí abona les rendes impagades, o part d'elles, o si per 
qualsevol circumstància aquelles resolucions són desfavorables a l’arrendador.  

L'Assegurat, una vegada hagi percebut de l’Asseguradora l'import dels lloguers impagats, haurà de 
prestar a aquest tota la col·laboració necessària per reclamar tal import al deutor.  

Documentació a presentar: 
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Documentació de l'Arrendatari i avalador de necessària aportació: 

- Document d'identitat 
- Contracte de lloguer formalitzat partint de la Llei d'Arrendaments Urbans 

Documentació a aportar en cas d'assalariats: 

- 2 últimes nòmines i acreditació de l'antiguitat en l'empresa, aportades en el moment de la 
formalització del contracte de lloguer 

Documentació en cas d'autònoms (aportades en el moment de la formalització del contracte 
d’arrendament): 

- Acreditació de la data d'alta com a autònom en l'empresa o en la seguretat social 
- Certificació de l'empresa de l'import dels seus ingressos nets anuals 
- Última declaració de renda 
- Últim resum anual de declaracions de l'IVA o última declaració anual d'ingressos a compte de 

l'IRPF 

L'aportació d'aquesta documentació en cas de declarar un sinistre és imprescindible per 
a l'acceptació per part de l’Asseguradora del sinistre declarat, així com per a que 
l'Assegurat tingui dret a qualsevol tipus de prestació garantida per la pòlissa. 

5. Sinistres de responsabilitat civil 

El Prenedor de l'assegurança i l'Assegurat estan obligats a adoptar totes les mesures que afavoreixin 
la seva defensa davant les reclamacions de responsabilitat.  

Així mateix, comunicaran a l’Asseguradora, immediatament després de la seva recepció i com a 
màxim en el termini de quaranta-vuit hores, qualsevol notificació judicial o administrativa que arribi al 
seu coneixement i que pugui estar relacionada amb el sinistre.  

Ni l'Assegurat, ni el Prenedor de l'assegurança, ni cap persona en nom d'ells, no podran negociar, 
admetre o rebutjar cap reclamació sense l'autorització de l’Asseguradora. Aquesta prendrà la direcció 
de totes les gestions relacionades amb el sinistre, i actuarà en nom de l'Assegurat per tractar amb els 
perjudicats o els seus drethavents, i l'Assegurat es comprometrà a prestar la seva col·laboració.  

6. Sinistres de protecció de pagaments 

En tots els casos l'Assegurat ha d'estar en atur el dia que efectuï la declaració del sinistre. 

Si en la data de la declaració l'Assegurat desenvolupa una activitat professional, no se li abonarà cap 
prestació. 

És obligatori presentar els documents i justificants sol·licitats, ja que resulten necessaris per a l'estudi 
de l'acceptació i el pagament del sinistre. La llista dels documents a proporcionar pot evolucionar, en 
particular en funció de la legislació vigent, i l'Assegurat pot, si s’escau i en cada moment, obtenir del 
Departament de Sinistres la llista dels documents i justificants a proporcionar en cas de sinistre. 

L’Asseguradora es reserva el dret de comprovar l'autenticitat dels documents i justificants 
proporcionats, així com el dret a sol·licitar qualsevol informació addicional. 

El termini de 40 dies a partir de la recepció de la declaració per pagar l'import mínim de la 
indemnització a favor de l'Assegurat queda naturalment condicionat a la completa i correcta aportació 
de la documentació a presentar per aquest amb la seva declaració de sinistre, que permeti determinar 
l'existència del sinistre. 

Documentació a presentar  

a. En tots els casos: 

- El formulari de declaració de sinistre de protecció de pagaments per pèrdua d'ocupació 
omplerta per l'Assegurat i que li facilitarà el Servei de Sinistres. 

- Còpia del DNI de l'Assegurat (Prenedor de l'assegurança), o del passaport o qualsevol altre 
document oficial d'identitat. 

- Còpia de la carta o comunicació d'acomiadament o documentació relativa a l'extinció de la seva 
relació laboral. 

- Còpia de l'últim contracte laboral indefinit i les últimes sis nòmines anteriors a la data 
d'ocurrència del sinistre (acomiadament). 

- Còpia de la sol·licitud de Prestació d'Atur i còpia de la Demanda d'Ocupació. 
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- Còpia del certificat d'empresa emès a efectes de la sol·licitud de Prestació d'Atur. 

- Certificat del SEPE a partir del 1er dia de la situació legal d'atur, on s'indiqui el període 
reconegut i la seva situació com a aturat, o justificant bancari que informi de l'import del 
pagament de la prestació, així com el període de referència. 

b. En cas d'Expedient de Regulació d'Ocupació: 

- Còpia de la resolució emesa per l'Autoritat Laboral per la qual s'autoritza l'Empresa a procedir 
a l'Expedient de Regulació d'Ocupació. 

- Fotocòpia de la comunicació de l'Empresa en la qual es comunica que fa ús de l'esmentada 
autorització. 

c. En cas de resolució voluntària per part del Treballador per aplicació dels Arts. 40, 41 i 50 de 
l'Estatut dels Treballadors (R.D.L. 1/1995 de 24 de març): 

- Còpia de la comunicació de l'Empresa indicant la modificació substancial de les condicions de 
treball. 

- Si és col·lectiu, resolució de l'Autoritat Laboral sobre això. 

- Carta del treballador a l'Empresa indicant-li que ha optat per la resolució voluntària del treball. 

Si l'Empresa recorregués la sentència de resolució voluntària del contracte de treball, s'exigirà 
la mateixa documentació que la indicada en cas d'acomiadament improcedent. 

d. En cas de reducció del contracte de treball en més del 50% de la jornada laboral: 

- Còpia de la resolució emesa per l'Autoritat Laboral per la qual s'autoritza l'Empresa per procedir 
a un Expedient de Regulació d'Ocupació. 

- Còpia de la comunicació de l'Empresa en la qual se li comunica que fa ús de l'esmentada 
autorització. 

e. En cas de suspensió del contracte de treball: 

- Còpia de la resolució emesa per l'Autoritat Laboral per la qual s'autoritza a l'empresa per 
procedir a un Expedient de Regulació d'Ocupació. 

- Còpia de la comunicació de l'empresa en la qual li comunica que fa ús de l'esmentada 
autorització. 

7. Sinistres d'animals de companyia. Mort de l'animal 

S'haurà d'aportar la següent informació per a la seva valoració:  

- Documentació acreditativa del tipus d'accident sofert.  

- Factures originals de les despeses d'eliminació del cadàver.  

- Factura d'adquisició d'un nou animal, si procedeix.  

8. Sinistres causats per fets de naturalesa extraordinària (inundacions, terratrèmols, actes 
terroristes...) emparats pel Consorci de Compensació d'Assegurances 

- L'Assegurat haurà de declarar immediatament el fet i, sempre, dins del termini de 7 dies que 
concedeix el Consorci de Compensació d'Assegurances. En aquest tipus de sinistres, 
l’Asseguradora només actua com a mitjancera entre l'Assegurat i l'esmentat organisme.  

- Per aclarir qualsevol dubte que pogués sorgir sobre el procediment a seguir, el Consorci de 
Compensació d'Assegurances disposa del següent telèfon d'atenció a l'Assegurat: 900 222 
665. 

7.2. Valoració dels béns sinistrats 

Continent 

Els edificis es consideraran segons el seu valor de reconstrucció el dia del sinistre, honoraris 
d'arquitectes o enginyers inclosos, si es revelen necessaris. En el valor de reconstrucció s'inclou el 
valor dels fonaments, però no el valor del solar, sense que en cap cas la indemnització pugui superar 
la suma assegurada a la pòlissa per a continent. 

Aquesta indemnització serà efectiva sempre que la reconstrucció del bé sinistrat s'efectuï en 
el termini de dos anys a partir de la data del sinistre o, en cas d'impediment justificat i validat 
per l’Asseguradora, es realitzi una substitució per compra en un radi de 25 km.  
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Aquesta reconstrucció s'haurà d'efectuar sense que es realitzi cap modificació sensible quant a les 
característiques originals i la destinació inicial del bé danyat.  

Si el bé danyat no es reconstrueix o substitueix per compra, l’Asseguradora taxarà els danys partint 
del seu valor real, tenint en compte la deducció corresponent per ús, antiguitat i obsolescència. Així 
mateix, la taxació es farà pel valor real del bé danyat quan no estigués en bon estat de conservació i 
manteniment el dia del sinistre.  

Contingut 

Els béns mobles del contingut es garanteixen sobre la base del cost de substitució per béns de 
característiques idèntiques, sense depreciació per ús o antiguitat (valor de reposició a nou). En el cas 
de no haver-n’hi al mercat, es prendran com a base de valoració altres béns de similars 
característiques. Aquesta disposició no s'aplicarà per als objectes que es detallen a continuació, que 
seran indemnitzats a valor real en el seu cas: 

- Roba d'ús personal i, en general, estris i roba de la llar. 

- Per a aparells elèctrics i electrònics amb una antiguitat superior a 5 anys des de la data de 
fabricació, es deduirà del valor de nou, la depreciació per edat, ús i desgast. 

- Les joies, col·leccions i objectes de valor especial es taxaran pel seu valor real en el moment 
anterior al sinistre, amb el límit de la quantitat fixada en les condicions particulars. Si els 
esmentats objectes formen part de col·leccions o jocs, si no es produís un sinistre total, no 
s'indemnitzarà el valor complet de l'esmentat joc o col·lecció, sinó únicament el preu de la 
fracció o peça sinistrada, sense que en cap cas sigui procedent cap indemnització per la 
depreciació a causa del desaparellament. 

- Els objectes inútils o inservibles i aquells que es trobin en mal estat de conservació o 
manteniment s'indemnitzaran segons el seu valor real en el moment anterior al sinistre.  

7.3. Determinació de la indemnització 

La suma assegurada per a cada garantia representa el límit màxim de la indemnització en cas de 
sinistre. 

L’Asseguradora pot visitar l'immoble o realitzar al Prenedor i a l'Assegurat les preguntes que consideri 
convenient per a la determinació del sinistre i de la indemnització. 

Si en el moment de la producció del sinistre, la suma assegurada és inferior al valor de l'interès 
assegurat, l’Asseguradora indemnitzarà el dany causat en la mateixa proporció en la qual aquella 
cobreixi l'interès assegurat, és a dir, serà d'aplicació la regla proporcional. 

No s'aplicarà l'esmentada regla proporcional: 

- En sinistres que afectin el continent, quan el capital assegurat sigui igual o superior al 
recomanat per l’Asseguradora. 

- En sinistres que afectin el contingut, quan la diferència entre el capital assegurat i el valor del 
bé no superi el 15%. 

L’Asseguradora en el cas que consideri que el dany no està cobert ha d'explicar de forma raonada 
les causes del seu rebuig i contestar a totes les preguntes de l'Assegurat sobre això. 

Revalorització automàtica de capitals 

Les sumes assegurades per a continent i contingut seran objecte d'una revalorització anual, 
prenent com base els increments de l'Índex de Preus de Consum interanual que publica 
l'Institut Nacional d'Estadística. 
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DISPOSICIONS LEGALS 

Article 8. Disposicions legals de caràcter general  

8.1. Bases del contracte  

Aquest contracte s'ha concertat sobre la base de les declaracions formulades al qüestionari de 
contractació, que han estat recollides en les Condicions Particulars, i que han donat lloc a l'acceptació 
del risc, a l'assumpció de les obligacions derivades del contracte i a la fixació de la prima.  

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 la Companyia d'Assegurances en el termini d'un mes 
comptat des del lliurament de la pòlissa perquè repari la divergència existent. Transcorregut l'esmentat 
termini sense que s’efectuï la reclamació, s'aplicarà allò que es disposa a la pòlissa (article 8 de la 
Llei 50/1980). 

8.2. Declaracions  

El Prenedor de l'assegurança ha de declarar, abans de contractar la pòlissa i basant-se en el 
qüestionari que la Companyia d'Assegurances li sotmeti, totes les circumstàncies que influeixin en la 
valoració del risc. Quedarà exonerat d’aquest deure si la Companyia d'Assegurances no li sotmet 
qüestionari o quan, fins i tot si li sotmet, es tracti de circumstàncies que puguin influir en la valoració 
del risc i que no hi estiguin compreses.  

En cas de reserva o inexactitud en les declaracions (article 10 de la Llei 50/1980)  

- La Companyia d'Assegurances podrà rescindir el contracte mitjançant declaració dirigida al 
Prenedor de l'assegurança en el termini d'un mes, comptat des del coneixement de la reserva 
o inexactitud del Prenedor de l'assegurança. Correspondran a l'Assegurador, tret que es 
presenti dol o culpa greu per la seva part, les primes relatives al període en curs en el moment 
que faci aquesta declaració.  

- Si el sinistre té lloc abans que la Companyia d'Assegurances faci la declaració a què es refereix 
el paràgraf anterior, la indemnització podrà reduir-se proporcionalment a la diferència entre la 
prima convinguda i la que s'hagués aplicat si s’hagués conegut la veritable entitat del risc, per 
aplicació de la regla d'equitat i si existís dol o culpa greu del Prenedor de l'assegurança i/o 
Assegurat, la Companyia d'Assegurances quedarà alliberada del pagament de la prestació per 
sinistre.  

El Prenedor de l'assegurança o l'Assegurat durant la vigència del contracte hauran de comunicar a 
l'Assegurador, tan aviat com li sigui possible, l'alteració dels factors i les circumstàncies declarades al 
qüestionari previst a l'article anterior que agreugin el risc i siguin de tal naturalesa que si haguessin 
estat conegudes per aquest en el moment de la perfecció del contracte no l’hauria celebrat o l’hauria 
conclòs en condicions més oneroses. Igualment, hauran de comunicar aquelles circumstàncies que 
disminueixin l'esmentat risc (articles 11, 12 i 13 de la Llei 50/1980). 

L’Assegurador pot, en un termini de dos mesos a comptar del dia en que l’agreujament del risc ha 
estat declarat, proposar una modificació del contracte. En tal cas, el Prenedor disposa de 15 dies a 
comptar des de la recepció d’aquesta proposició per acceptar-la o refusar-la. En cas de refús, o de 
silenci per part del Prenedor, l’Assegurador pot, transcorregut aquest termini, rescindir el contracte 
prèvia advertència al Prenedor, donant-li per a que contesti un nou termini de quinze dies, 
transcorreguts els quals i dins dels vuit dies següents comunicarà al Prenedor la rescissió definitiva. 

L’Assegurador igualment podrà rescindir el contracte comunicant-ho per escrit a l’Assegurat dins d’un 
mes, a partir del dia en que va tenir coneixement de l’agreujament del risc. En el cas que el Prenedor 
de l’assegurança o l’Assegurat no hagi efectuat la seva declaració i es produís un sinistre, 
l’Assegurador queda alliberat de la seva prestació si el Prenedor o Assegurat han actuat amb mala 
fe. En altre cas, la prestació de l’Assegurador es reduirà proporcionalment a la diferència entre la 
prima convinguda i la que s’hauria aplicat d’haver-se conegut la veritable entitat del risc. 

En el cas que el Prenedor del l’assegurança o l’Assegurat comuniquin circumstàncies que 
disminueixin el risc, al finalitzar el període en curs cobert per la prima, haurà de reduir-se l’import de 
la prima futura en la proporció corresponent, tenint dret el Prenedor en cas contrari a la resolució del 
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contracte i a la devolució de la diferència entre la prima satisfeta i la que li hagués correspost pagar, 
des del moment de la posada en coneixement de la disminució del risc. 

8.3. Primes  

El Prenedor de l'assegurança està obligat al pagament de la primera prima en el moment de signar la 
pòlissa i al pagament de les successives al respectiu venciment. Tret de pacte en contrari, si es 
produís el sinistre, l'impagament de la primera prima allibera l’Asseguradora de les seves obligacions. 
La falta de pagament de les primes següents produeix la suspensió de la cobertura de l’Asseguradora 
un mes després del dia del seu venciment (arts. 14 i 15 de la Llei 50/1980 de Contracte 
d’Assegurança). 

Si l’Assegurador no reclama el pagament dins dels sis mesos següents al venciment de la prima 
s’entendrà que el contracte queda extingit. En qualsevol cas, l’Assegurador, quan el contracte estigui 
en suspens només podrà exigir el pagament de la prima del període en curs. 

Si el contracte no hagués estat resolt o extingit conforme als paràgrafs anteriors, la cobertura torna a 
tenir efectes a les 24 hores del dia en que el Prenedor va pagar la seva prima. 

El pagament de l’import de la prima efectuada pel Prenedor de l’assegurança al corredor no s’entendrà 
realitzat a l’entitat asseguradora, excepte que, a canvi, el corredor entregui al Prenedor de 
l’assegurança el rebut de prima de l’entitat asseguradora. 

8.4. Indemnitzacions  

Amb caràcter general: 

La Companyia d'Assegurances està obligada a satisfer la indemnització al terme de les investigacions 
i peritatges necessaris per establir l'existència del sinistre, anticipant el pagament de l'import mínim 
conegut dins dels quaranta dies següents a la declaració.  

Si, transcorreguts tres mesos des de la data del sinistre, esdevingut sense mala fe del Prenedor, 
Assegurat o Beneficiari, i l’Asseguradora no ha reparat o reposat els béns sinistrats, o no ha pagat la 
indemnització, o així mateix, no hagués procedit al pagament de l'import mínim del que pugui deure 
dins dels quaranta dies a partir de la recepció de la declaració del sinistre, la indemnització o 
pagament s'incrementarà amb l'interès legal dels diners, augmentats en un 50%. No obstant això, 
transcorreguts dos anys des de la producció del sinistre, s'incrementarà en l'interès anual previst en 
la Llei del Contracte d'Assegurança (arts. 18 i 20 de la Llei 50/1980 de Contracte d’Assegurança). 

8.5. Comunicacions  

Les comunicacions que efectuï el Prenedor de l’assegurança a l’Agent d’assegurances, que estigui 
mediant o que hagi mediat en el contracte, tindran els mateixos efectes que si s’haguessin realitzat 
directament a l’Assegurador (Art .146 Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer, d’assegurances priva-
des). 

El mediador d’assegurances es considerarà, en tot cas, dipositari de les quantitats rebudes dels seus 
clients en concepte de pagament de les primes per contracte d’assegurança, així com de les quantitats 
entregades per les entitats asseguradores en concepte d’indemnitzacions o reemborsament de les 
primes destinades als seus clients (Article 136 Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer). 

Les comunicacions efectuades per un corredor d’assegurances autoritzat expressament pel Prenedor 
i en el seu nom, a l’entitat asseguradora, incloses les referides al canvi de la proposició mediadora, 
tindran els mateixos efectes que si les realitzés el propi Prenedor, excepte indicació en contrari 
d’aquest (art. 156 Real Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer). 

En tot cas serà necessari el consentiment exprés del Prenedor de l’assegurança per a subscriure un 
nou contracte o per modificar o rescindir el contracte d’assegurança en vigor (art. 21 Llei 50/1980 de 
Contracte d’Assegurança).    

8.6. Perfecció, presa d'efecte i durada del contracte  

El contracte es perfecciona pel consentiment de les parts, que es manifesta per la subscripció de la 
pòlissa i el pagament del primer rebut de prima. La cobertura contractada i les seves modificacions o 
suplements no tindran efecte mentre no hagi estat satisfet el primer rebut de prima de la contractació, 
modificacions o suplements, tret de pacte en contrari establert en les Condicions Particulars.  
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La durada del contracte es determina en les Condicions Particulars de la pòlissa, amb expressió de 
la data i hora en què comença i acaba.  

En finalitzar el primer període de l'assegurança, el contracte es prorroga per un any i així 
successivament, llevat que qualsevol de les parts (Prenedor o Asseguradora) s'hi oposi, i ho 
comuniqui a l'altra per escrit amb una antelació mínima de dos mesos en cas de 
l’Asseguradora i un mes en cas del Prenedor a la conclusió del període en curs (articles 8, 15 
i 22 de la Llei 50/1980). 

8.7. Nul·litat del contracte i pèrdua de drets 

Serà nul el Contracte d’Assegurança per: 

a) Absència d’interès assegurable actual o contingent al temps del perfeccionament del 
contracte o a l’inici dels seus efectes. 

b) Inexistència del risc si en el moment de la seva celebració s’havia produït el sinistre o havia 
desaparegut la possibilitat de que es produeixi. Si s’acorda que comprèn un període anterior 
a la seva celebració, el contracte és nul només si en el moment de la seva conclusió la 
companyia coneix la impossibilitat de que es produeixi el sinistre o el Contractant i/o 
Assegurat coneix que s’ha produït.  

Pèrdua del dret a la prestació 

La plena validesa d’aquesta pòlissa depèn de la veracitat i exactitud de les declaracions del Prenedor 
i, en el seu cas, de l’Assegurat en la sol·licitud d’assegurança i en els qüestionaris als que siguin 
sotmesos per l’entitat asseguradora. L’Assegurat perdrà el dret a la indemnització: 

- En cas de reserva o inexactitud de les declaracions en els qüestionaris, realitzades pel 
Prenedor i, en el seu cas, per l’Assegurat, quan alguns d’aquests hagin actuat amb dolo o 
culpa greu.  

- Quan en el supòsit d’agreujament del risc durant la vigència de l’assegurança, el Prenedor o 
l’Assegurat, no ho comuniquin a l’Entitat Asseguradora i algun d’ells hagi actual amb mala fe. 

- Si la primera prima no ha estat pagada pel Prenedor abans de que es produeixi el sinistre.  

- Si el Prenedor o l’Assegurat no faciliten a l’Entitat Asseguradora la informació necessària, a 
judici d’aquesta darrera, sobre les circumstàncies i conseqüències del sinistre, en el supòsit 
de que hagués ocorregut dolo o culpa greu.  

- Quan l’Assegurat o el Prenedor incompleixin el deure de minorar les conseqüències del 
sinistre amb la intenció de perjudicar o enganyar l’Entitat Asseguradora.  

- Quan el sinistre hagi estat causat intencionadament o per mala fe de l’Assegurat.  

Supòsits en els que l’Entitat Asseguradora reduirà l’import de la prestació: 

Si es produeix un sinistre abans de que li sigui comunicada l’agreujament del risc a l’Entitat 
Asseguradora o aquesta té coneixement de la reserva o inexactitud de les respostes del Prenedor o 
de l’Assegurat en els qüestionaris previs a la formalització de l’assegurança o en qualsevol altra 
declaració escrita, l’Entitat Asseguradora pagarà la quantitat que hauria pogut estar assegurada amb 
la prima satisfeta a l’aplicar la prima que hagués correspost, d’acord amb la veritable situació del risc. 

 

8.8. Contractació a distància  

Quan el contracte d’assegurança s’hagués celebrat a petició del consumidor utilitzant una tècnica de 
comunicació a distància que no permeti transmetre les condicions contractuals i la informació exigida 
en el moment de la contractació, l’Asseguradora complirà les obligacions consistents en la remissió 
de totes les condicions contractuals, així com la informació legalment requerida, en suport  paper o 
altre suport durador accessible al Prenedor, immediatament després de la formalització del contracte. 

A més a més, en qualsevol moment de la relació contractual, el consumidor tindrà dret, si així ho 
sol·licita, a obtenir les condicions contractuals en suport paper. A més a més, el consumidor tindrà el 
dret de canviar la tècnica o tècniques de comunicació a distància utilitzades, tret que sigui 
incompatible amb el contracte celebrat  (article 9 de la Llei 22/2007).  
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8.9. Facultat de resoldre el contracte a distància  

El Prenedor podrà resoldre el contracte a distància sense necessitat d'indicació dels motius i sense 
cap penalització, mitjançant escrit dirigit a l’Asseguradora i dins dels 14 dies naturals següents a la 
data en què aquesta li lliuri la pòlissa. Cessarà en aquest cas la cobertura dels riscos garantits, a partir 
de la data d'expedició del referit escrit, amb devolució per part de l’Asseguradora, de la part de prima 
corresponent al risc no consumit. No obstant això, el dret de desistiment no s'aplicarà als contractes 
d'assegurança que donin compliment a una obligació d'assegurament del Prenedor (article 10 Llei 
22/2007). 

8.10. Mecanismes de resolució de conflictes  

Les discrepàncies que puguin sorgir davant l'Entitat Asseguradora, i sense perjudici del dret d'acudir 
als Jutjats i Tribunals competents, podran ser sotmeses a resolució de qualsevol de les següents 
instàncies:  

En l'àmbit assegurador i de conformitat amb allò que s'estableix en les Ordres del Ministeri d’Economia 
ECO/ 734/ 04, d'11 de març i ECC/ 2502/2012, de 16 de novembre:  

a. Davant del Servei d'Atenció al Client (SADC) de l’Asseguradora, personalment o mitjançant 
representació, a través de carta, imprès disponible a les oficines de l'Entitat Asseguradora o correu 
electrònic a l’adreça que, a aquest efecte, figuri al web www.tomamosimpulso.com. Aquest 
adoptarà proposta de resolució de forma motivada i per escrit, segons el procediment previst al 
reglament de funcionament de l'Entitat, que estarà a disposició dels interessats i podrà ser 
consultat en qualsevol moment a les oficines de l’Asseguradora.  
El termini de tramitació de l'expedient serà d’un mes comptat a partir del dia de presentació per 
l'interessat de la queixa o reclamació davant del Servei d'Atenció i Defensa del Client. 
No obstant això, el SADC no admetrà a tràmit les qüestions sotmeses o ja resoltes per una decisió 
judicial, administrativa o arbitral.  

b. Davant el Servei de Reclamacions de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions 
(Ministeri d’Assumptes econòmics i transformació digital), sempre que hagi transcorregut el termini 
mínim d’un mes sense que s'hagi obtingut resposta del SADC o que aquest hagi desestimat la 
seva petició. A més a més de resoldre les queixes i reclamacions, el Servei de Reclamacions 
també serà competent per atendre les consultes que se li formulin relatives a qüestions d'interès 
general sobre els drets dels Assegurats i cursos legals per al seu exercici.  

Posem a la seva disposició un telèfon d'informació exclusiva sobre queixes i reclamacions: 
900.898.120, disponible de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres.  

8.11. Jurisdicció  

Per al coneixement de les accions derivades del contracte, és jutge competent el del domicili de 
l'Assegurat (art. 24 de la Llei 50/1980).  

En el supòsit que l'Assegurat tingui el seu domicili a l'estranger, haurà de designar, a aquests efectes, 
un domicili a Espanya. 

8.12. Dades de caràcter personal 

A continuació es facilita la informació bàsica sobre protecció de dades:  

Responsable: GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, 
S.A.U. 

Finalitats: distribuir, formalitzar, desenvolupar i executar el contracte d’assegurança; protegir les 
dades de contacte; la possibilitat de consultar els sistemes d’informació creditícia per saber la seva 
capacitat financera i poder oferir productes i/o serveis adequats a vostè; l’elaboració de perfils amb 
finalitats actuarials, anàlisis de mercat, probabilitat del frau i perfils comercials sense decisions 
automatitzades; compliment de mesures de diligència deguda en la prevenció del blanqueig de 
capitals i el finançament del terrorisme; l’enviament de butlletins electrònics i de publicitat pròpia; la 
reutilització de la informació mitjançant anàlisis estadístiques a través d’un perfil anònim, la realització 
d’accions de fidelització i d’enquestes de qualitat. 

Legitimació: execució del contracte d'assegurança; compliment d'obligacions legals; consentiment 
exprés; interès legítim. 

http://www.tomamosimpulso./
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Destinataris: Entitats coasseguradores i reasseguradores; mediadors d’assegurances de l’entitat 

asseguradora i altres prestadors de serveis que actuen com a encarregats del tractament de dades 

de la mateixa entitat; entitats asseguradores, associacions o organismes públics o privats relacionats 

amb el sector assegurador (com, per exemple, UNESPA); grup d’empreses Crédit Mutuel Alliance 

Fédérale; entitats asseguradores o organismes públics o privats relacionats amb el sector 

assegurador; organismes públics i autoritats competents en general. 

Termini de conservació: Durant tota la vigència del contracte d’assegurança i, en vèncer aquesta, 
durant els terminis de prescripció de les obligacions legals exigibles a l’entitat asseguradora d’acord 
amb la normativa vigent en cada moment. 
 
Comunicació de dades a UNESPA: GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS 
Y REASEGUROS, S.A.U, podrà comunicar, si escau, les dades de sinistralitat relacionades amb la 
seva assegurança a UNESPA, Associació Empresarial de l’Assegurança, que les tractarà com a 
responsable del fitxer de prevenció del frau en assegurances de rams diversos 
 
Drets: accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació. 

Informació addicional: Pot consultar la resta d’informació complementària sobre protecció de dades 
en la política de protecció de dades personals de clients del grup ACM España publicada a la pàgina 
web www.tomamosimpulso.com. 

Article 9. Disposicions legals específiques per als riscos sobre les 
coses i les persones 

9.1. Interès assegurable 

El contracte és nul –tal com indica la llei reguladora– si en el moment de la seva conclusió no existeix 
un interès de l'Assegurat a la indemnització del dany, (art. 4 i 25 de la Llei 50/1980 de Contracte 
d’Assegurança), així com en cas que no existeixi el risc, hagués ja ocorregut el sinistre. 

9.2. Altres assegurances 

Quan en dos o més contractes estipulats pel mateix prenedor amb diferents Asseguradors es 
cobreixin els efectes que un mateix risc pot produir sobre el mateix interès i durant idèntic període de 
temps el prenedor de l’assegurança o l’Assegurat hauran de, excepte pacte en contrari, comunicar a 
cada Assegurador les altres assegurances que estipuli. Si per dolo s’ometés aquesta comunicació, i 
en cas de sobreassegurança es produís el sinistre, els Asseguradors no estan obligats a pagar la 
indemnització.  

Un cop produït el sinistre, el prenedor de l’assegurança o l’Assegurat haurà de comunicar-lo a cada 
assegurador, amb indicació del nom dels altres. 

Els Asseguradors contribuiran a l’abonament de la indemnització en proporció a la pròpia suma 
assegurada, sense que pugui superar-se la quantia del dany. Dins d’aquest límit l’assegurat pot 
demanar a cada assegurador la indemnització deguda, segon el respectiu contracte. L’assegurador 
que hagi pagat una quantitat superior a la que proporcionalment li correspongui podrà repetir contra 
la resta dels Asseguradors (art. 32 de la Llei 50/1980 de Contracte d’Assegurança). 

9.3. Transmissió dels béns objecte de l'assegurança 

En cas de transmissió de l’objecte assegurat, l’adquirent se subroga en el moment de l’alienació en 
els drets i obligacions que corresponien en el contracte d’assegurança a l’anterior titular. S’exceptua 
el supòsit de pòlisses nominatives per a riscos no obligatoris, si en les condicions generals existeix 
pacte en contrari.  

L’Assegurat està obligat a comunicar per escrit a l’adquirent l’existència del contracte d’assegurança 
de la cosa transmesa. Un cop verificada la transmissió, també haurà de comunicar-la per escrit a 
l’assegurador o als seus representants en el termini de quinze dies. 

Seran solidàriament responsables del pagament de les primes vençudes en el moment de la 
transmissió l’adquirent i l’anterior titular o, en cas que aquest hagi mort, els seus hereus (art. 34 de la 
Llei 50/1980 de Contracte d’Assegurança). 

http://www.tomamosimpulso.com/
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9.4. Preexistència 

Segons la llei incumbeix a l'Assegurat la prova de la preexistència dels béns assegurats. No obstant 
això, el contingut de la pòlissa constituirà una presumpció a favor de l'Assegurat quan raonablement 
no puguin aportar-se proves més eficaces. (art. 38 de la Llei 50/1980 de Contracte d’Assegurança). 

9.5. Valoració dels danys 

Si no hi ha acord sobre l'import i forma de la indemnització dins dels quaranta dies a partir de la 
recepció de la declaració del sinistre, ambdues parts se sotmetran al judici arbitral de pèrits en la 
forma prevista en la llei, el dictamen de la qual podrà ser impugnat en la forma i terminis igualment 
previstos. (art. 38 de la Llei 50/1980 de Contracte d’Assegurança). 

9.6. Subrogació 

L’Assegurador, una cop pagada la indemnització, podrà exercir els drets i les accions que per raó del 
sinistre corresponguessin a l’Assegurat front les persones responsables, del mateix, fins al límit de la 
indemnització.  

L’Assegurador no podrà exercitar en perjudici de l’Assegurat els drets en que s’hagi subrogat. 
L’Assegurat serà responsable dels perjudicis que, amb els seus actes o omissions, pugui causar a 
l’Assegurador en el seu dret a subrogar-se.  

L’Assegurador no tindrà dret a la subrogació contra cap de les persones els actes o omissions de les 
quals donin origen a la responsabilitat de l’Assegurat, d’acord amb la Llei, ni contra el causant del 
sinistre que sigui, respecte de l’Assegurat, parent en línia directa o col·lateral dins del tercer grau civil 
de consanguinitat, pare adoptant o fill adoptiu que convisquin amb l’Assegurat. Però aquesta norma 
no tindrà efecte si la responsabilitat prové de dol o si la responsabilitat està emparada per mitjà d’un 
contracte d’assegurança. En aquest darrer supòsit, la subrogació estarà limitada en el seu abast 
d’acord amb els termes de dit contracte.  

En cas de concurrència d’Assegurador i Assegurat front a un tercer responsable, el recobrament 
obtingut es repartirà entre ambdós en proporció al seu respectiu interès. (art. 43 de la Llei 50/1980 de 
Contracte d’Assegurança).  

9.7. Prescripció 

Les accions que deriven de cobertures sobre riscos de les coses prescriuen als dos anys comptats 
en ambdós casos, des del dia en què van poder exercitar-se o en els terminis que determini, en cada 
cas, la normativa vigent. (art. 23 de la Llei 50/1980). 

9.8. Clàusula especial per hipoteques 

El dret dels creditors hipotecaris, sobre béns especialment afectes s'estendrà a les indemnitzacions 
que corresponguin al propietari per raó dels béns hipotecats afectats de privilegi, si el sinistre 
esdevingués després de la constitució de la garantia real. A aquest finalitat el Prenedor de 
l'assegurança o l'Assegurat hauran de comunicar a l'Assegurador la constitució de la hipoteca, quan 
tingués coneixement de la seva existència. 

L'Assegurador a qui s'hagi notificat l'existència d'aquests drets no podrà pagar la indemnització que 
es deu sense el consentiment del titular del dret real. En cas de contesa entre els interessats o si la 
indemnització hagués de fer-se efectiva abans del venciment de l'obligació garantida, es dipositarà 
l’import en la forma que convingui als interessats, i si no hi ha conveni en l'establerta als articles 1176 
i següents del Codi Civil. 

Si l’Assegurador paga la indemnització, transcorregut el termini de tres mesos des de la notificació 
del sinistre al creditor hipotecari, sense que aquest s’hagi presentat, quedarà alliberat de la seva 
obligació.  

L'extinció del contracte d'assegurança no serà oposable al creditor hipotecari, fins que transcorri un 
mes des que se li va comunicar el fet que va motivar l'extinció (art. 40 i 41 de la Llei 50/1980). 
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El creditor hipotecari podrà pagar la prima impagada pel Prenedor de l’assegurança o per l’Assegurat, 
encara si  aquests si oposen. A aquest efecte, l’Assegurador haurà de notificar al dits creditors 
l’impagament en que hagi incorregut l’Assegurat. 

Article 10. Marc legal aplicable al contracte  

- Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de Contracte d'Assegurança (BOE de 17 d'octubre), 

- Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, text refós de la Llei General per a la Defensa 
dels Consumidor i Usuaris (BOE de 30 de novembre). 

- Llei 7/1998 (BOE de 14 d'abril) sobre Condicions Generals de Contractació. 

- Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i 
reasseguradores (BOE 15 juliol 2015). 

- Reial Decret 1060/2015, de 20 de novembre, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats 
asseguradores i reasseguradores (BOE 2 desembre 2015), 

- Reial Decret Llei 3/2020, de 4 de febrer, de transposició de la Directiva 2016/97, sobre la 
Distribució d’Assegurances. 

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a 
la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d'aquestes dades, i la Llei d’àmbit nacional,  Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre 
de protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, que el complementa i normes 
de desenvolupament. 

- Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat d'informació i comerç electrònic. 

- Llei 22/2007, d'11 de juliol, de Comercialització a Distància de serveis financers destinats als 
consumidors (BOE de 12 de juliol) 

- Real Decret Llei 19/2018 de 12 de novembre, de Serveis de pagament i altres mesures urgents 
en matèria financera (BOE de 24 de novembre). 

- Legislació relativa al Consorci de Compensació d'Assegurances (www.consorseguros.es)  

Tot això, segons els textos vigents en cada moment. 
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