Assegurança de ROBATORI
Document d'informació sobre el producte d'assegurança
Empresa: Plus Ultra Seguros Generales y Vida, SA de Seg. y Reaseg.

Producte: Robatori

Registrada a: Espanya. Núm. autorització entitat asseguradora: C0517

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? És una assegurança destinada a cobrir els danys materials o la
pèrdua dels béns assegurats com a conseqüència de robatori o espoliació comès per terceres persones, així com els desperfectes o
deterioraments que, a conseqüència de robatori o intent de robatori, es puguin haver ocasionat.
El Consorci de Compensació d'Assegurances es fa càrrec de les pèrdues derivades d'esdeveniments extraordinaris ocorreguts a
Espanya, d'acord amb la normativa legal vigent, que es reflecteix en el contracte.

Què s'assegura?
Es protegeix el local o immoble on es desenvolupa
l'activitat, i es pot assegurar el mobiliari i
parament professional, les mercaderies o
existències, els objectes de valor, les joies, els
equips electrònics, i l'efectiu en caixa forta i fora
de caixa forta.
En funció de les necessitats de cobertura de
l'assegurat, es pot contractar de manera
conjunta o per separat:

o

Robatori, entès com la sostracció o
apoderament il·legítim dels béns
designats en el contracte contra la
voluntat de l'assegurat, mitjançant actes
que impliquin força o violència en les
coses.

Què no està assegurat?
El dol o la culpa greu del prenedor,
l'assegurat o les persones que en depenen o
hi conviuen.
Danys o pèrdues ocorreguts fora del lloc
descrit al contracte d'assegurança.
Els perjudicis o pèrdues indirectes no
assegurats expressament.
Danys o pèrdues produïts per conflictes de
qualsevol classe o els ocasionats amb motiu
de catàstrofe o calamitat nacional,
qualificada així pel poder públic.
Els fets coberts pel Consorci de Compensació
d'Assegurances.
Reaccions nuclears, contaminacions
radioactives, qualsevol responsabilitat
mediambiental.

o

Atracament o espoliació, entès com la
sostracció o apoderament il·legítim dels
béns designats en el contracte
mitjançant actes d'intimidació o
violència.

o
o

L'atracament al transportador de fons.

El furt.

Els desperfectes per robatori al local.

Les llunes dels aparadors, escriptures, títols,
manuscrits i plànols en general.

Els diners, els efectes timbrats i documents
representatius de valor, llevat que constin
relacionats, i l'efectiu amb control comptable
diari.

Hi ha restriccions pel que fa a la
cobertura?
El contracte detalla l'abast de cadascuna de
les cobertures, així com els supòsits que no
queden emparats.
El Consorci de Compensació d'Assegurances
atorga la seva cobertura exclusivament a
Espanya.
Les quantitats a càrrec de l'assegurat i els
límits de les cobertures queden reflectits a la
documentació precontractual i contractual.

On estic cobert?
A la ubicació on se situa el risc assegurat i declarat a les condicions particulars o especials del contracte.

Quines són les meves obligacions?
-

Contestar el qüestionari de contractació de l'assegurança amb informació veraç i precisa.

-

Utilitzar els mitjans necessaris per minorar els danys i salvar i conservar els béns danyats.

Pagar el preu de l'assegurança i les renovacions successives si es produeixen.
Informar de qualsevol variació dels béns assegurats segons el qüestionari de contractació formalitzat.
Declarar els danys en un termini màxim de 7 dies des de la seva ocurrència i presentar, si ho requereix el contracte,
denúncia dels fets davant l'autoritat policial, i permetre l'accés als serveis remesos per la companyia per valorar
els danys.

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 i finalitza a l'hora i data 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.

