ZURICH
RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL
Pòlissa núm. 00000027284728
Corredoria d’Assegurances Santasusana SA (93 872 12 66)

RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL
ESQUEMA DE COBERTURES, LÍMITS I FRANQUÍCIES
1.- Per persones Físiques:
R.C. PROFESSIONAL:
1.400.000,00 EUR PER SINISTRE I ASSEGURAT/ANY
R.C. GENERAL:
R.C. PATRONAL:
SUBLÍMIT RC PATRONAL:
RC LOCATIVA:
INHABILITACIÓ PROFESSIONAL
ADVOCACIA:
DANYS A DOCUMENTS:
PROTECCIÓ DE DADES:
DEFENSA I FIANÇA:
Retroactivitat:

1.400.000,00 EUR PER SINISTRE I ASSEGURAT/ANY
1.400.000,00 EUR PER SINISTRE I ASSEGURAT/ANY
150.000,00 EUR PER VÍCTIMA
INCLOSA

IMPORT ANUAL:

298 €

1.500.00 EUR PER ASSEGURAT- MÀXIM 12 MESOS
90.000,00 EUR PER SINISTRE I ASSEGURAT/ANY
30.000,00 EUR PER SINISTRE I ASSEGURAT/ANY
INCLOSA
il·limitada

Independentment de les garanties afectades per un mateix sinistre, s’estipula un límit d’indemnització
del conjunt de les mateixes afectades per sinistre i assegurat persona física de 1.400.000 € i per
persona jurídica de 1.000.000 €

En/Na.......................................................................................................col.legiat/ada núm:........................
Adreça........................................................................................................................Tel:..............................
Fax:.................................................Email:......................................................................................................
Sol·licito contractar la pòlissa de responsabilitat civil a través de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers, d’acord
amb els preus i condicions que s’esmenten més amunt, autoritzant a que es carreguin en el meu compte corrent els
rebuts corresponents.
INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS:
Li informem que, amb relació a les dades personals que ens proporciona, el responsable del tractament és l’IL·LUSTRE COL·LEGI
D’ADVOCATS DE GRANOLLERS, amb NIF Q0863004H i domicili al c/ Llevant 2 de Granollers, tel. 938792603 i direcció electrònica
secretaria@icavor.com; i les dades de contacte del seu delegat de protecció de dades són dpd@icavor.com i la mateixa adreça que
la del responsable.
La finalitat del tractament és gestionar els serveis col·legials, en especial, la contractació de la pòlissa col·lectiva de responsabilitat
civil professional que ha contractat aquest Col·legi a l’empara de la Normativa de l’Advocacia Catalana. És necessari que ens
faciliti, i ho faci de forma veraç, les dades que li sol·licitem. Els destinataris d’aquest informació seran les institucions i organismes
públics que resultin necessaris per la prestació del servei esmentat així com la companyia mediadora i l’asseguradora que el
Col·legi contracti en cada moment. Les dades que subministri es conservaran durant un període de sis anys per al compliment de
les obligacions fiscals i administratives que es derivin de la prestació d’aquest servei, així com durant el termini que preveu la
normativa per fer front a l’exercici i defensa de reclamacions.
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les seves dades, i a la portabilitat de
les mateixes, en els termes que preveu la normativa vigent, dirigint-se al responsable del tractament al c/ Llevant 2 de Granollers o
bé a secretaria@icavor.com, adjuntant còpia del seu DNI. També podrà acudir a la autoritat de control competent i presentar una
reclamació si considera que la seva sol·licitud d’exercici d’aquests drets no s’ha atès degudament.

Data: ...................................................................................
Signatura:

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers i Vallès Oriental – www.icavor.cat

