Assegurança de responsabilitat civil
Mercaderies perilloses Plus
Document d'informació sobre el producte d'assegurança
Empresa: Plus Ultra Seguros Generales y Vida, SA de Seg. y Reaseg.
Registrada a: Espanya. Núm. autorització entitat asseguradora: C0517

Producte: Responsabilitat civil
mercaderies perilloses Plus

La informació precontractual i contractual completa relativa al producte d'assegurança es facilita en altres documents com ara la
nota informativa, així com les condicions generals, particulars i, si escau, especials del contracte d'assegurança.

En què consisteix aquest tipus d'assegurança?

En la protecció del seu patrimoni davant de possibles

reclamacions de tercers; pels danys materials i personals, i els perjudicis derivats dels anteriors, causats a tercers en
l'exercici de la seva activitat.

Què s'assegura?
Cobertures bàsiques:
Actes d'empleats de l'assegurat, així com becaris
i/o personal contractat a través d'empreses de
treball temporal, en l'exercici de les funcions
pròpies de la seva comesa i mentre actuïn
seguint les seves instruccions dins de l'àmbit de
les activitats pròpies de l'activitat objecte
d'assegurança.
Ús d'eines, grues i màquines autopropulsades
quan la responsabilitat no dimani de la Llei d'ús
i circulació de vehicles de motor.
Emmagatzematge, tractament i transport de les
mercaderies objecte del procés comercial o
industrial.

Què no està assegurat?
En cap cas no es dona cobertura a:
Dol, mala fe. Infracció o incompliment voluntari
de les normes que regeixen les activitats objecte
de l'assegurança.
Danys per fets de guerra, motí o tumult popular,
terrorisme, terratrèmols i inundacions i altres
esdeveniments extraordinaris.
Danys propis.
Pactes, acords o estipulacions que modifiquin la
responsabilitat legalment exigible en absència
d'aquests.
Multes i sancions, així com penalitzacions de
caràcter exemplaritzant i/o punitiu.

Danys a conduccions subterrànies i/o aèries.

La lliure elecció d'advocats.

Danys a confrontants.

Propietat, ús o circulació de vehicles de motor i
dels elements remolcats o incorporats a aquests.

Defensa/Fiança de l'assegurat, conseqüència de
reclamacions de responsabilitat civil derivada
de fets coberts en el contracte d'assegurança.
Pot sol·licitar l'estudi d'extensió de cobertures i
garanties, fet que li permetrà confeccionar una
assegurança que s'adapti a les necessitats
pròpies de la seva empresa/activitat.

Danys causats per qualsevol artefacte, nau o
aeronau destinats a la navegació o sustentaci ó
aquàtica o aèria.
Asbestosi o qualsevol altra malaltia, inclòs el
càncer, degudes a la fabricació, elaboració,
transformació, muntatge, venda o ús d'amiant, o
de productes que en continguin.
Contaminació
gradual,
així
com
la
mediambiental basada en la Llei 26/2007, de 23
d'octubre, i la normativa de desplegament.

Hi ha restriccions pel que fa a la
cobertura?
En la documentació precontractual, així com en el
contracte, es detalla l'abast i les limitacions, així
com els supòsits que no queden emparats.
Les principals són:
No tenen consideració de tercers:
L'assegurat, cònjuges, ascendents, descendents.
Empleats (excepte contractació expressa),
filials, matrius o empreses en què l'assegurat
mantingui participació de control.
La suma assegurada, el límit per sinistre i els
sublímits en garanties/cobertures/víctimes.
Les exclusions reflectides en el contracte.
Les franquícies que siguin a càrrec de
l'assegurat.

On estic cobert?
Les cobertures s’estenen i es limiten a les responsabilitats derivades de danys sobrevinguts a Espanya.
No obstant l'anterior, pot sol·licitar a Plus Ultra l'estudi de l'ampliació d'aquest àmbit geogràfic.

Quines són les meves obligacions?
• Facilitar informació veraç i precisa en la contractació de l'assegurança i comunicar, al llarg de la vida del contracte,
les circumstàncies que puguin donar lloc a variacions i/o agreujaments del risc.
• Pagar els rebuts corresponents.
• Comunicar a l'assegurador de manera immediata les reclamacions, denúncies i/o citacions que rebi en relació amb
les cobertures de l'assegurança.
• No pot negociar, admetre ni rebutjar reclamacions de tercers sense l'autorització de la companyia asseguradora.

Quan i com he d'efectuar els pagaments?
En el moment de la contractació i segons la forma de pagament que indica el contracte. Si el contracte es prorroga, en
la data d'efecte de la renovació. El pagament es pot efectuar mitjançant domiciliació bancària o, si escau, targeta de
crèdit o dèbit.

Quan comença i finalitza la cobertura?
Un cop abonat el primer pagament, la cobertura comença a les hores i dates que indica el contracte.

Com puc rescindir el contracte?
Mitjançant una notificació escrita adreçada a l'entitat asseguradora i efectuada com a mínim amb un mes d'antelació a
la conclusió del període de l'assegurança en curs.

