CONDICIONS GENERALS DE LA PÒLISSA
ASSEGURANÇA TEMPORAL DE DESPESES DE CANCEL·LACIÓ DE
RESERVES
PRELIMINAR

Aquest contracte d’assegurança es regeix per allò que s’estableix a:
-

La Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança (BOE de 17 d’octubre
de 1980).
Les condicions particulars, especials i generals de la pòlissa i els suplements que
s’hi emetin per complementar-la o modificar-la.
La Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances
privades.
El Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei
d’ordenació i supervisió de les assegurances privades.
El Reial decret 2486/1998, de 20 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’ordenació i supervisió de les assegurances privades.

I totes les disposicions que actualitzin, complementin o modifiquin les normes esmentades.
Les discrepàncies entre el prenedor de l’assegurança, assegurat i/o beneficiari d’una pòlissa i
l’assegurador, sense perjudici de poder acudir a la via administrativa o judicial que es consideri
oportuna, poden resoldre’s mitjançant la presentació de la queixa o reclamació corresponent
davant el Departament d’Atenció al Client (av. Alcalde Barnils, núm. 63, 08174 - Sant Cugat del
Vallès, Barcelona) o, si escau, davant el Defensor del Client (Ap. de correus 101, Sant Cugat
del Vallès, 08171, Barcelona), en les condicions, i en els terminis que consten detallats al
reglament de la institució aprovat per l’assegurador, que es troba a disposició dels prenedors,
assegurats i/o beneficiaris a les oficines de l’entitat asseguradora.
En cas que es desestimi la queixa o reclamació, o que hagin transcorregut dos mesos des de la
seva presentació sense que hagi estat resolta, i sense perjudici de poder iniciar la via
administrativa o judicial que consideri oportunes, el reclamant pot dirigir-se al Comissionat per a
la Defensa de l’Assegurat i Partícip de Plans de Pensions (Paseo de la Castellana núm. 44,
28046, Madrid).
DEFINICIONS
Prenedor de l’assegurança
La persona, física o jurídica, que juntament amb l’assegurador, subscriu aquesta pòlissa i a la
qual corresponen les obligacions que se’n derivin, tret de les que, per la seva naturalesa, hagi
de complir l’assegurat.
Assegurat
La persona física o jurídica, titular de l’interès objecte de l’assegurança i que, en defecte del
prenedor, assumeix les obligacions derivades del contracte. Només tenen la condició
d’assegurats aquells que figurin en la relació de persones incloses en l’assegurança que
apareix a les condicions particulars.
Assegurador
L’entitat que figura en les condicions particulars i assumeix el risc contractualment pactat. D’ara
endavant es denominarà "l’assegurador".
Acompanyant
Tota persona diferent de l’assegurat i familiars que estigui inscrita dins de la mateixa reserva.
Beneficiari
La persona física o jurídica que resulta titular del dret a la indemnització.
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Pòlissa
El document que conté les condicions reguladores de l’assegurança. Formen part integrant de
la pòlissa: les condicions generals; les particulars que individualitzen el risc; les especials, si
escauen, i els suplements o apèndixs que s’hi emetin per complementar-la o modificar-la.
Suma assegurada
La quantitat fixada pel prenedor en cadascuna de les partides de la pòlissa, que constitueix el
límit màxim d’indemnització que ha de pagar per tots els conceptes l’assegurador en cas de
sinistre. La suma assegurada que consta a les condicions particulars és el límit màxim
d’indemnització per sinistre i per assegurat amb un màxim, per període d’assegurança,
del triple de la suma assegurada.
Sinistre
El conjunt de pèrdues o danys total o parcialment indemnitzables per la pòlissa, derivats d’una
mateixa causa no exclosa, ocorreguda dins del període de vigència d’aquesta.
Franquícia
La quantitat expressament pactada que s’ha de deduir de la indemnització que correspongui en
cada sinistre.
Prima
El preu de l’assegurança. El rebut ha de contenir, a més, els recàrrecs i impostos que siguin
d’aplicació legal.
Viatge
Cada viatge a l’estranger o a un lloc a més de 50 km de distància del domicili permanent
dins d’Espanya i mínim una pernoctació. Els viatges d’un dia dins d’Espanya no estan
assegurats. Els viatges entre el lloc de treball i el domicili principal o secundari no estan
assegurats. El domicili secundari és equivalent al domicili principal.
Reserva
Es considera com a reserva l’estada en un lloc a més de 50 km de distància del domicili
permanent dins d’Espanya i mínim una pernoctació. Les reserves d’un dia dins d’una
situació no estan assegurades.
Es considera que una reserva està anul·lada i amb cobertura per aquesta pòlissa si
s’efectua en menys de 90 dies d’antelació respecte de la data d’entrada. L’assegurat ha
d’efectuar les accions oportunes per recol·locar aquesta reserva.
Robatori
La sostracció o apoderament il·legítim dels béns propietat de l’assegurat, efectuat o intentat per
tercers amb ànim de lucre, contra la voluntat de l’assegurat, per mitjà d’actes que impliquin
força o violència en les coses. No es considera robatori l’atracament, l’espoliació, el furt o
l’apropiació indeguda, és a dir, qualsevol tipus de sostracció que no impliqui força o
violència en les coses.

BASES DEL CONTRACTE
La sol·licitud i el qüestionari que ha emplenat el prenedor de l’assegurança, així com la
proposició de l’assegurador, si escau, en companyia d’aquesta pòlissa, constitueixen un tot
unitari, fonament de l’assegurança, que només abasta, dins els límits pactats, els béns i riscos
que s’hi especifiquen. Si el contingut de la pòlissa difereix de la proposició d’assegurança o de
les clàusules acordades, el prenedor de l’assegurança pot reclamar a l’assegurador, en el
termini d’un mes a comptar des del lliurament de la pòlissa, perquè esmeni la divergència
existent. Un cop transcorregut aquest termini sense efectuar la reclamació, cal atenir-se a allò
que disposa la pòlissa.
Sense perjudici de la resta de termes i condicions de la pòlissa, és important destacar com a
bases fonamentals d’aquest contracte les condicions següents:
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La cobertura atorgada en aquesta pòlissa conté exclusions relacionades amb les malalties
preexistents.
La cobertura atorgada en aquesta pòlissa és vàlida exclusivament per a persones menors de
70 anys.

OBJECTE DE L’ASSEGURANÇA
ARTICLE 1
Garantir, fins al límit de la suma assegurada, les despeses addicionals i extraordinàries
demostrades de l’assegurat en el cas de cancel·lació, interrupció o ajornament de la reserva
que es produeixi durant el període de vigència de la pòlissa i la causa de les quals sigui una de
les que disposa l’article 2 d’aquestes condicions generals. Aquestes despeses han de ser
acreditades per mitjà de factures del proveïdor de serveis o documents similars i han d’haver
estat realment desemborsades.
No queden inclosos dins les despeses assegurades el preu de l’assegurança o
assegurances que no siguin reemborsables en cap cas, ni les despeses diferents de les
de cancel·lació, acomodació, viatge i manutenció.
En cas que l’assegurat no pugui demostrar cap despesa, s’ha d’indemnitzar en funció del que
estipula com a despeses de penalització el Decret legislatiu de la Generalitat de Catalunya
3/2010, de 5 d’octubre de 2010. Segons el que estipula a l’article 26 (exceptuant el preu de
l’assegurança o assegurances que no són reemborsables en cap cas):
-

50% si l’anul·lació es produeix 2 dies abans de la data d’entrada reservada.
35% per a més de 2 dies i fins als 7 dies.
25% per a més de 7 dies fins als 10 dies.
Si s’anul·la la reserva però l’assegurat pot tornar a col·locar-la no escau indemnització
excepte les despeses causades per la col·locació d’aquesta. Sempre que aquestes
despeses no siguin desproporcionades i sempre han de ser inferiors a l’import que s’ha
d’indemnitzar.

Per tal que l’assegurança tingui validesa s’ha de comunicar la cancel·lació en el moment en
què es produeixi el fet que la motivi o com a màxim en les 24 hores següents. En cas
d’incompliment d’aquesta obligació, l’assegurador es reserva el dret d’abonar la indemnització
que correspondria com a penalització per part del proveïdor de serveis com si la cancel·lació
s’hagués comunicat en el termini indicat.

La indemnització en l’assegurança de cancel·lació es determina a partir de la primera data del
succés que impedeixi viatjar que figuri en el document justificatiu.
La cobertura d’aquesta pòlissa esdevé efectiva exclusivament per a aquelles reserves la
data d’inici de les quals sigui 45 dies posterior a la data d’efecte de la pòlissa o la data
d’efecte dels successius suplements d’augment de capital o inclusió d’assegurats i
sempre que el succés que impedeixi viatjar tingui lloc 30 dies posteriors a la data
d’efecte de la pòlissa o la data d’efecte dels successius suplements d’augment de capital
o inclusió d’assegurats.
En el cas que la contingència assegurada sigui susceptible de reclamació amb càrrec a
altres contractes d’assegurança, aquesta reclamació és considerada prioritària i s’ha
d’exercir obligatòriament.
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GARANTIES
ARTICLE 2
Els successos que donen lloc al reemborsament de despeses són els que s’indiquen a
continuació sempre que aquests successos tinguin lloc amb posterioritat a la reserva i afectin
directament l’assegurat:
Garantia 1: Malaltia greu, accident greu o mort de:
•
•
•
•

L’assegurat, el seu cònjuge, ascendents o descendents de primer o segon grau,
pares, fills, germans, germanes, avis, àvies, néts, nétes, cunyats, gendres, nores,
sogres o parella de fet.
L’acompanyant de l’assegurat, inscrit en la mateixa reserva.
El substitut directe a l’empresa on treballa l’assegurat, durant el període de
l’absència motivada per la reserva.
La persona a càrrec de la custòdia de persones grans, disminuïdes o menors
contractada durant el període d’absència motivada per la reserva.

Als efectes de la cobertura de l’assegurança, s’entén per:
Malaltia greu de l’assegurat, l’alteració de la salut, constatada per un professional mèdic, que
obligui el malalt a fer llit i que li impliqui el cessament de qualsevol activitat, professional o
privada.
Accident greu de l’assegurat, tota lesió corporal que deriva d’una causa violenta, sobtada,
externa i aliena a la intencionalitat de l’accidentat, les conseqüències del qual li impedeixin el
desplaçament normal del seu domicili habitual.
Quan la malaltia o accident afecti alguna de les persones citades, diferents de
l’assegurat, s’entén com a greu quan impliqui hospitalització o comporti risc de mort
imminent.
Queden excloses les conseqüències de malaltia o d’accident sobrevingudes amb
anterioritat a la data d’efecte de l’assegurança o les que siguin de malalties preexistents.
La mort assegurada que dóna dret a indemnització, d’acord amb els termes i condicions
d’aquesta assegurança, ha d’haver ocorregut amb una antelació màxima a la data
d’entrada al càmping de 10 dies i sempre amb posterioritat a la data d’efecte de
l’assegurança.

Garantia 2: Perjudicis greus com a conseqüència de robatori, incendis o altres causes similars
que afectin:
• La residència habitual i/o secundària de l’assegurat.
• El local professional en què l’assegurat exerceixi una professió liberal o en sigui
l’explotador directe (gerent).
I que necessàriament impliquin la presència de l’assegurat.
Garantia 3: Acomiadament laboral de l’assegurat, sempre que a l’inici de l’assegurança no
existeixi comunicació verbal o escrita.
Garantia 4: Incorporació de l’assegurat a un nou lloc de treball en empresa diferent, amb
contracte laboral i sempre que la incorporació es produeixi amb posterioritat a l’adhesió de
l’assegurança i de la qual no es tingui coneixement en la data en què es va fer la reserva de
l’estada.
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Garantia 5: Convocatòria a l’assegurat com a part o membre d’un jurat o testimoni d’un tribunal
de justícia.
Garantia 6: Convocatòria a l’assegurat com a membre d’una mesa electoral.
Garantia 7: Convocatòria a l’assegurat per a la presentació a exàmens d’oposicions oficials
convocades a través d’un organisme públic amb posterioritat a la subscripció de l’assegurança.
Garantia 8: Despeses per cessió de la reserva i/o estada contractada per part de l’assegurat a
una tercera persona, sempre que aquesta anul·lació estigui prevista en les garantides per
aquesta assegurança.
L’assegurador ha de pagar les despeses d’aquesta anul·lació fins al límit màxim del 5% del
preu de la reserva i/o estada.
Garantia 9: Actes de pirateria aèria, terrestre o naval, que impossibilitin a l’assegurat l’inici o la
continuació del seu viatge o l’arribada al lloc reservat. S’exclouen tots els actes terroristes.
Garantia 10: Robatori de documentació o equipatge que impossibiliti l’assegurat d’iniciar o
prosseguir el seu viatge o arribar al lloc reservat.
Garantia 11: Coneixement amb posterioritat a la contractació de la reserva, de l’obligació
tributària de l’assegurat de fer una declaració paral·lela de renda, la quota a liquidar de la qual
superi els 600 €.
Garantia 12: Per avaria o accident del vehicle propietat de l’assegurat o del seu cònjuge, que li
impedeixi fefaentment l’arribada al lloc de la reserva.
Aquesta cobertura queda limitada a factura de reparació del vehicle superior a 600 € i/o
un període de reparació acreditat pericialment superior a 8 hores.
Garantia 13: La no-concessió de visats a l’assegurat per causes injustificades.
Queda expressament exclosa la no-concessió de visats sempre que l’assegurat no hagi
dut a terme les gestions pertinents dins de termini i forma per a la seva concessió.
Garantia 14: El trasllat forçós del treball de l’assegurat per un període superior a 3 mesos.

Garantia 15: La trucada inesperada per a intervenció quirúrgica de:
• L’assegurat, el seu cònjuge, ascendents o descendents de primer o segon grau,
pares, fills, germans, germanes, avis, àvies, néts, nétes, cunyats, gendres, nores,
sogres o parella de fet.
•

L’acompanyant de l’assegurat, inscrit en la mateixa reserva.

Garantia 16: Les complicacions de l’embaràs o avortament espontani de l’assegurat.
S’exclouen parts i complicacions de l’embaràs a partir del 7è mes de gestació així com el
simple coneixement de l’estat d’embaràs conegut amb posterioritat a l’adhesió a
l’assegurança.
Garantia 17: Quarantena mèdica que afecti l’assegurat.
Garantia 18: La declaració oficial de zona catastròfica en el lloc de residència de l’assegurat o
en el lloc de destinació de la reserva. També queda coberta per aquesta garantia la declaració
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oficial de zona catastròfica del lloc de trànsit cap a la destinació, sempre que aquest sigui l’únic
camí pel qual accedir-hi.
Garantia 19: L’obtenció d’un viatge i/o estada similar a la contractada, de manera gratuïta, en
un sorteig públic i davant de notari.
Garantia 20: La retenció policial de l’assegurat per causes no delictives.
Garantia 21: Citació a l’assegurat per a tràmit de divorci.
Garantia 22: Lliurament a l’assegurat d’un nen en adopció.
Garantia 23: Citació per a trasplantament d’òrgan de:
• L’assegurat, el seu cònjuge, ascendents o descendents de primer o segon grau,
pares, fills, germans, germanes, avis, àvies, néts, nétes, cunyats, gendres, nores,
sogres o parella de fet.
•

L’acompanyant de l’assegurat, inscrit en la mateixa reserva.

Garantia 24: Concessió a l’assegurat de beques oficials, per a estudis o treball superiors a un
mes i concedides amb posterioritat a la reserva.
Garantia 25: Qualsevol malaltia o accident de l’assegurat o familiar de primer grau de
l’assegurat amb edat inferior a 2 anys i que segons el servei mèdic impliqui que no sigui
convenient efectuar el viatge per anar al lloc reservat.
Garantia 26: Convocatòria a l’assegurat per a la presentació i signatura de documents oficials
coneguda i comunicada per escrit amb posterioritat a la reserva i que n’impedeixi la realització.
Garantia 27: Declaració judicial de suspensió de pagaments o fallida d’una empresa que
impedeixi a l’assegurat el desenvolupament de la seva activitat professional comunicada per
escrit amb posterioritat a la reserva.
Garantia 28: Pròrroga de contracte laboral de l’assegurat comunicada amb posterioritat a la
contractació de l’assegurança.

RISCOS EXCLOSOS
ARTICLE 3
Aquesta pòlissa no cobreix:
1. Les conseqüències derivades de fets
l’assegurat o els beneficiaris de la pòlissa.

provocats

intencionadament

per

2. Les conseqüències derivades de fets que es deguin a incompliments
contractuals de l’organitzador turístic sigui quina en sigui la causa.
3. Les despeses que siguin recuperables i aquelles despeses que s’haurien produït
igualment en cas de no produir-se la cancel·lació de la reserva.
4. Qualsevol pèrdua conseqüencial.
5. Les conseqüències derivades de fets que tinguin relació amb el consum de
drogues tòxiques, alcohol o estupefaents no prescrits mèdicament.
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6. Les conseqüències derivades de fets que tinguin el seu origen en un acte
d’imprudència temerària o negligència greu, així com els derivats d’actes
delictius i de la participació en apostes, en desafiaments o en baralles, excepte
els casos de legítima defensa.
7. Les conseqüències que es derivin d’actes dolosos, les autolesions, el suïcidi,
epidèmies, pol·lució, guerra civil o internacional, hi hagi o no hagut declaració
oficial, aixecaments populars, insurrecció, tancament de fronteres, vagues,
rebel·lió, revolució o actes terroristes i causes que se’n deriven, reacció, radiació
nuclear o contaminació radioactiva.
8. Les conseqüències derivades de fets que tinguin el seu origen en la no-subjecció
a prohibicions oficials.
9. Les conseqüències derivades de fets que tinguin el seu origen en la falta o
impossibilitat de vacunació o de seguiment de tractament mèdic necessari per
viatjar a determinats països.
10. Les conseqüències derivades de fets que tinguin el seu origen en la nopresentació, oblit i/o caducitat dels documents necessaris per viatjar, com ara
passaport, visat (excepte la no-concessió per causes injustificades), bitllets o
carnets.
11. Les conseqüències derivades de fets que tinguin el seu origen en qualsevol
contingència meteorològica que impliqui no poder fer l’activitat prevista per a la
reserva o el viatge, excepte per a la cobertura de declaració oficial de la zona
catastròfica.
12. Qualsevol causa que no sigui demostrada per mitjà de tots els documents
justificats que verifiquin el motiu de l’anul·lació.
13. Qualsevol malaltia de caràcter no greu, definida a l’article 2 garantia 1, excepte
les expressament cobertes.
14. Les despeses derivades de la cancel·lació, interrupció o ajornament de viatges
que no s’ajustin a la definició de viatge que consta a l’apartat de definicions
d’aquestes condicions generals.

ÀMBIT GEOGRÀFIC
ARTICLE 4
Les garanties d’aquesta pòlissa són vàlides per a arreu del món segons la destinació
contractada.
VIGÈNCIA TEMPORAL DE LA COBERTURA
ARTICLE 5
La vigència de l’assegurança és la indicada en les condicions particulars.

OBLIGACIONS DEL PRENEDOR, ASSEGURAT O BENEFICIARI EN CAS DE SINISTRE
ARTICLE 6
L’assegurat o el beneficiari, tan aviat com es produeixi el fet que dóna origen a un sinistre, ha
de posar-ho en coneixement de l’organitzador turístic o prenedor de la pòlissa per minorar-ne
les conseqüències. Sempre s’ha de prendre com a data de la cancel·lació de l’estada o viatge
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la que figuri en els documents justificatius del sinistre (certificat mèdic, de defunció, comunicat
d’hospitalització, etc.).
En cas que es produeixi més d’una causa que doni origen a un sinistre, sempre s’ha de prendre
com a causa d’aquest, la primera que es produeixi i es justifiqui per a l’assegurat, prenedor o
beneficiari de la pòlissa.
L’assegurat o el beneficiari o el prenedor han de comunicar a l’assegurador l’esdeveniment del
sinistre, en el termini màxim de 7 dies des que es va esdevenir.
Per percebre la indemnització l’assegurat o beneficiari ha de lliurar els documents originals i
datats que acreditin raonablement el fet que ha motivat el sinistre i que sol·liciti l’assegurador,
com per exemple, en cas de:
¯

Malaltia o accident greu:
o Certificat mèdic del facultatiu que hagi assistit la persona per la malaltia o
accident de la qual s’origina el sinistre. (S’exclou per a aquesta garantia el certificat
mèdic oficial.)
o Document que justifiqui la relació amb l’assegurat, si s’escau.

¯

Mort:
o
o

¯

Certificat de defunció.
Documentació que justifiqui la relació de parentiu amb l’assegurat, si s’escau.

Convocatòries incloses en l’assegurança: certificats oficials, comunicacions escrites.

¯ Resta de garanties: certificats oficials, factures originals, denúncies a comissaria o
qualsevol document original que justifiqui la causa del sinistre. En els casos de robatori, a
més de les denúncies corresponents és necessari acreditar, a petició de l’assegurador, la
reposició dels elements robats.
En qualsevol cas, l’assegurador ha de sol·licitar, a més dels documents tramesos per
l’organitzador turístic que demostrin la data de contractació de l’estada o viatge i/o estada, així
com el seu cost, període d’aquesta, etc., la factura de les despeses reals de penalització
establertes per l’organitzador turístic, d’acord amb la legislació vigent.
SINISTRES – RESCISSIÓ
- Tant el prenedor de l’assegurança o assegurat com l’assegurador poden rescindir el contracte
després de cada comunicació de sinistre, hagi o no donat lloc a pagament d’indemnització.
- La part que prengui la decisió de rescindir la pòlissa ha de notificar-ho a l’altra, per carta
certificada cursada en el termini de trenta dies des de la data de comunicació del sinistre, si no
hi hagués lloc a indemnització o des de la liquidació, si n’hi hagués. Aquesta notificació ha
d’efectuar-se amb una anticipació mínima de quinze dies a la data en què la rescissió hagi de
tenir efecte.
- Si la iniciativa de rescindir el contracte és del prenedor de l’assegurança o assegurat, queden
a favor de l’assegurador les primes del període en curs.
- Si la facultat de rescindir el contracte és exercitada per l’assegurador, ha de reintegrar al
prenedor de l’assegurança o assegurat la part de prima corresponent al temps que transcorri
entre la data d’efecte de la rescissió i la d’expiració del període d’assegurança cobert per la
prima satisfeta.
- La rescissió del contracte efectuada d’acord amb el que preveu aquesta condició no modifica
els respectius drets i obligacions de les parts en relació amb els sinistres declarats.
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INTERESSOS DE DEMORA
Si l’assegurador incorre en mora en el compliment de la prestació, la indemnització de danys i
perjudicis, malgrat que es considerin vàlides les clàusules contractuals que siguin més
beneficioses per a l’assegurat, s’ha d’ajustar a les regles següents:
- Afecta, amb caràcter general, la mora de l’assegurador respecte del prenedor de
l’assegurança o assegurat.
- És aplicable a la mora en la satisfacció de la indemnització, per mitjà de pagament o per la
reparació o reposició de l’objecte sinistrat, i també a la mora en el pagament de l’import mínim
d’allò que l’assegurador pugui deure.
- S’entén que l’assegurador incorre en mora quan no ha complert la seva prestació en el termini
de tres mesos des que es va produir el sinistre o no ha efectuat el pagament de l’import mínim
d’allò que pugui deure en els quaranta dies a partir de la recepció de la declaració del sinistre.
- La indemnització per mora l’imposa d’ofici l’òrgan judicial i consisteix en el pagament d’un
interès anual igual al de l’interès legal del diner vigent en el moment en què es reporti,
incrementat en el 50 per 100; aquests interessos es consideren produïts per dies, sense
necessitat de reclamació judicial. No obstant això, transcorreguts dos anys des que es va
produir el sinistre, l’interès anual no pot ser inferior al 20 per 100.
- En la reparació o reposició de l’objecte sinistrat la base inicial de càlcul dels interessos és
l’import líquid d’aquesta reparació o reposició, sense que la falta de liquiditat impedeixi que
comencin a reportar-se interessos en la data a la qual fa referència l’apartat subsegüent. En els
altres casos és base inicial de càlcul la indemnització deguda, o bé l’import mínim d’allò que
l’assegurador pugui deure.
- És terme inicial del còmput d’aquests interessos la data del sinistre.
- Això no obstant, si el prenedor de l’assegurança, l’assegurat o el beneficiari no han complert
el deure de comunicar el sinistre en el termini que es fixa a la pòlissa o, subsidiàriament, en el
de set dies des que en van tenir coneixement, el terme inicial del còmput és el dia de la
comunicació del sinistre.
- Pel que fa al tercer perjudicat o els seus hereus, el que disposa el primer paràgraf d’aquest
número queda exceptuat quan l’assegurador provi que no va tenir coneixement del sinistre amb
anterioritat a la reclamació o a l’exercici de l’acció directa per part del perjudicat o els seus
hereus; en aquest cas és terme inicial la data d’aquesta reclamació o la de l’exercici de l’acció
directa.
- És terme final del còmput d’interessos en els casos de falta de pagament de l’import mínim
d’allò que l’assegurador pugui deure, el dia en què de conformitat amb el número precedent
comencin a reportar-se interessos per l’import total de la indemnització, llevat que amb
anterioritat l’assegurador pagui aquest import mínim, cas en què és terme final la data d’aquest
pagament. És terme final del termini de l’obligació d’abonament d’interessos de demora per
part de l’entitat asseguradora en els supòsits restants el dia en què efectivament satisfaci la
indemnització, mitjançant pagament, reparació o reposició, a l’assegurat, beneficiari o
perjudicat.
- No escau la indemnització per mora de l’assegurador quan la falta de satisfacció de la
indemnització o de pagament de l’import mínim estigui fundada en una causa justificada o que
no li sigui imputable.
- Quan el Consorci de Compensació d’Assegurances hagi de satisfer la indemnització com a
fons de garantia, s’entén que incorre en mora únicament en el cas que hagi transcorregut el
termini de tres mesos des de la data en què se li reclami la satisfacció de la indemnització
sense que el Consorci n’hagi efectuat el pagament de conformitat amb la seva normativa
específica, i no li és aplicable l’obligació d’indemnitzar per mora en la falta de pagament de
l’import mínim. Pel que fa a la resta, quan el Consorci intervingui com a fons de garantia i,
sense excepcions, quan el Consorci contracti com a assegurador directe, és íntegrament
aplicable aquest article.
- En la determinació de la indemnització per mora de l’assegurador no és aplicable allò que
preveu l’article 1108 del Codi civil, ni allò que disposa el quart paràgraf de l’article 921 de la Llei
d’enjudiciament civil, excepte les previsions que conté aquest darrer precepte per a la
revocació total o parcial de la sentència.
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SUBROGACIÓ
- Una vegada pagada la indemnització i sense que hi hagi necessitat de cap altra cessió,
trasllat, títol o mandat, l’assegurador queda subrogat en tots els drets, recursos i accions de
l’assegurat, contra tots els autors o responsables del sinistre, i també contra altres
asseguradors, si n’hi ha, fins al límit de la indemnització, i l’assegurat és 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 pot, en canvi, exercitar en perjudici de l’assegurat els drets en
què s’hagi subrogat.
- Llevat que la responsabilitat del sinistre provingui d’un acte dolós, l’assegurador no té dret a la
subrogació contra cap de les persones els actes o omissions de les quals donin origen a
responsabilitat de l’assegurat, ni contra el causant del sinistre que sigui, respecte d’aquest,
parent en línia directa o col·lateral, dins el tercer grau civil de consanguinitat, pare adoptant o fill
adoptiu que convisquin amb l’assegurat.
Si la responsabilitat a què fa referència el paràgraf anterior està emparada per una pòlissa, la
subrogació, que pot exercir-se, es limita a la cobertura garantida per aquesta.
- En cas de concurrència de l’assegurador i l’assegurat davant d’un tercer responsable, cal
repartir el recobrament obtingut entre tots dos, en proporció a l’interès respectiu.

EXTINCIÓ I NUL·LITAT DEL CONTRACTE
- Si durant la vigència de l’assegurança es produeix la desaparició de l’interès o del bé
assegurat, des d’aquest moment el contracte d’assegurança queda extingit i l’assegurador té el
dret de fer seva la prima no consumida.
- El contracte és nul si en el moment de la seva conclusió no existia el risc, havia ocorregut el
sinistre o no existeix un interès de l’assegurat a la indemnització del dany.

PRESCRIPCIÓ
Les accions derivades del contracte prescriuen als dos anys a comptar des del dia que van
poder exercitar-se.

SOLUCIÓ DE CONFLICTES ENTRE PARTS
- Arbitratge
Si les dues parts hi estan d’acord, poden sotmetre les seves diferències al judici d’àrbitres, de
conformitat amb la legislació vigent.
- Competència de jurisdicció
És jutge competent per al coneixement de les accions derivades del contracte d’assegurança el
del domicili de l’assegurat a Espanya, i és nul qualsevol pacte en contrari. Si l’assegurat té el
seu domicili a l’estranger, n’ha de designar un a Espanya als efectes d’aquesta condició.

COMUNICACIONS
Les comunicacions a l’assegurador, per part del prenedor de l’assegurança, de l’assegurat o
del beneficiari, s’han de fer al domicili social del primer, assenyalat a la pòlissa, però si es fan a
un agent afecte representant de l’assegurador, tenen els mateixos efectes que si s’haguessin
efectuat directament a aquest.
Les comunicacions de l’assegurador al prenedor de l’assegurança, a l’assegurat o al beneficiari
es fan al domicili d’aquests, el qual s’indica a la pòlissa, tret que hagin notificat a l’assegurador
el canvi de domicili.
Les comunicacions efectuades per un agent lliure a l’assegurador en nom del prenedor de
l’assegurança tenen els mateixos efectes que si les efectués el mateix prenedor, tret d’indicació
en contrari d’aquest.
El contracte d’assegurança i les seves modificacions o addicions han de ser formalitzades per
escrit.
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JURISDICCIÓ
Aquest contracte d’assegurança queda sotmès a la legislació espanyola i, dins d’aquesta, és
jutge competent per al coneixement de les accions que se’n deriven el del domicili de
l’assegurat, el qual a aquest efecte ha de designar un domicili a Espanya, en cas que el seu
sigui a l’estranger.
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