Especialistas en
Seguros de Defensa Jurídica

CONDICIONS PARTICULARS DE LA PÒLISSA
NÚM.PÒLISSA: 55-0955275 PRENEDOR:

NIF / CIF

COL.LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS (CAT)

G61746418

CRISTOBAL DE MOURA 105 111 2 4
08019 - BARCELONA (BARCELONA)
EFECTE DE L’ASSEGURANÇA:

01/07/14

DURADA:

ANUAL PRORROGABLE

FORMA DE
PAGAMENT

TRIMESTRAL

VENCIMENT DE L’ASSEGURANÇA: 30/06/17
PRIMA

IMPOSTOS

TOTAL REBUT

PRIMA ANUAL DE L’ASSEGURAÇA
PRIMA 1ER. TRIMESTRE::
MEDIADOR: 02-14287 - M PIQUE CORREDURIA SEGUROS S.A

Póliza actualizada con fecha 01/07/16
Modalitat 4.1 - DEFENSA JURÍDICA.

Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 43.406, F. 203, H. B428.646, C.I.F. W-0049001A.

Límit de despeses / Fiances penals: 3.000,00 euros per sinistre.
Contractació: Pòlissa col·lectiva, de contractació automàtica, per als MOSSOS D'ESQUADRA afiliats al sindicat
COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS-MOSSOS D'ESQUADRA i que s’hi incloguin com a assegurats,
en l’àmbit de l'exercici de la seva activitat funcionarial o laboral.
Assegurats i prima individual: A la data d’efecte de la pòlissa queden coberts
MOSSOS
D’ESQUADRA,(se adjunta relació d’ assegurats, com anexe) les dades personals dels quals es relacionen en un
full annex que forma part integrant d’aquest contracte, amb la prima total en rebut per assegurat d’
euros.
Declaració d’altes i baixes: Quan serà el moment, el Prenedor ha de declarar a l’Assegurador les altes i baixes
que s’hagin produït en el col·lectiu cobert per l'assegurança, que donaran lloc a la regularització de la pòlissa i de
la prima total resultant.
Clàusula particular: A l’efecte de les garanties previstes en aquesta pòlissa, s’entenen compreses dins l’àmbit de
cobertura d’aquestes garanties les actuacions que portin a terme els Mossos d’Esquadra assegurats, fins i tot quan
no estiguin de servei, sempre que la seva actuació tingui lloc en compliment del que estipula l’article 11.5, del
capítol II, de la Llei 11/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.
ARTICLES
1. Assegurats
Són assegurats per aquesta pòlissa els MOSSOS D’ESQUADRA que s’incloguin en el contracte, en l’àmbit de
l’exercici de la seva activitat funcionarial o laboral.
2. Objecte de l’assegurança.
ARAG garanteix la DEFENSA JURÍDICA dels drets i els interessos de l’Assegurat en l’àmbit de l’exercici de la
seva activitat funcionarial o laboral com a MOSSO D'ESQUADRA, mitjançant les garanties expressades a
continuació.
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GARANTIES:
3. Assistència jurídica telefònica
ARAG posa a disposició de l’Assegurat un advocat perquè l’informi telefònicament, en prevenció de possibles
litigis, sobre l’abast dels drets que l’assisteixin i sobre la millor manera de defensar-los, en l’àmbit de l’exercici de la
seva activitat laboral o funcionarial com a MOSSO D’ESQUADRA.
Aquesta informació jurídica es presta a través del número de telèfon que, per aquest efecte, es facilita a
l’Assegurat.
4. Defensa de la responsabilitat penal i constitució de fiances penals.
1. ARAG garanteix la defensa de la responsabilitat penal de l’Assegurat en els processos a què sigui sotmès per
fets produïts en l’exercici de la seva activitat funcionarial o laboral com a MOSSO D’ESQUADRA.

Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 43.406, F. 203, H. B428.646, C.I.F. W-0049001A.

En queden exclosos els fets causats voluntàriament per l’Assegurat o aquells en què concorri dol o culpa greu per
part seva, segons sentència judicial ferma.
2. En els mateixos casos que cobria l’anterior apartat 1, ARAG constitueix, fins al límit expressat en les Condicions
Particulars, la fiança que s’exigeixi a l’Assegurat en el procés penal, per:
• obtenir-ne la llibertat provisional;
• avalar-ne la presentació a l’acte del judici;
• respondre del pagament de les costes judicials, amb exclusió d’indemnitzacions i de multes.
5. Reclamació de danys corporals.
ARAG garanteix la reclamació al tercer responsable identificable, tant per via amistosa com judicial, de les
indemnitzacions corresponents a l’Assegurat pels danys corporals i els perjudicis patrimonials derivats, que se li
causin, per imprudència o dolosament, en l’exercici de la seva activitat funcionarial o laboral com a MOSSO
D’ESQUADRA.
En cas de defunció de l’Assegurat, poden exercir la reclamació els seus familiars, hereus o beneficiaris.
6. Subsidi per suspensió temporal de feina i sou.
Cobertura:
Com a complement de les prestacions de Defensa Jurídica dels articles anteriors 3, 4 i 5 d’aquestes Condicions
Particulars, ARAG també garanteix a l’Assegurat el pagament d’un subsidi compensatori de la retribució neta que
ha deixat de percebre per suspensió temporal, provisional o ferma, de feina i sou, imposada per sentència judicial
o sanció administrativa, com a conseqüència de fets aliens a la voluntat de l'Assegurat i produïts en l’exercici de la
seva activitat funcionarial o laboral com a MOSSO D’ESQUADRA.
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El subsidi garantit cobreix la pèrdua econòmica real de l’Assegurat, que consisteix en les retribucions netes que ha
deixat de percebre durant el període en què s’ha quedat en suspensió temporal de feina i sou, amb un límit
individual per assegurat i sinistre de 2.500 euros mensuals durant 365 dies com a màxim.
En cas de suspensió provisional, ARAG anticipa provisionalment la diferència de quantitat no percebuda fins al
total de les retribucions globals que, en circumstàncies normals, corresponien a l’Assegurat.
Quan hi ha una resolució definitiva de l’expedient que és favorable a l’Assegurat, ell mateix ha de reintegrar a
ARAG, per mitjà del Prenedor, les quantitats percebudes com a bestreta provisional.
Si es confirma la sanció imposada a l’Assegurat, caldrà que ARAG regularitzi el pagament del subsidi
compensatori definitiu, del qual es deduiran les bestretes provisionals que s’han de pagar.
En cas que la suspensió, provisional o ferma, sigui superior a un mes, s’abona la compensació econòmica, segons
la quantitat que correspongui a cada mensualitat, dins dels cinc primers dies del mes següent al que s’hagi produït
la sanció.
Quan la sanció sigui inferior a un mes, s’abona també dins dels cinc primers dies del mes següent.
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La gestió i liquidació dels subsidis garantits s’efectua sempre a través del Prenedor de l'assegurança.
Exclusions específiques:
Independentment de les exclusions generals i particulars de la pòlissa, queden exclosos expressament de la
garantia els fets següents:
a) Els fets causats voluntàriament per l’Assegurat o aquells en què concorri dol o culpa greu per part
d’aquest, segons sentència judicial ferma.
b) Els sinistres que comporten la finalització de la relació laboral o funcionarial de l’Assegurat.
c) Les suspensions provisionals per fets sobre els quals s’instrueixen diligències judicials, perquè hi ha
indicis racionals de delicte dolós, tret de les actuacions en acte de servei en què s’ha posat en risc greu la
integritat física de l’Assegurat, o que poden comportar la resolució de la relació laboral o funcionarial de
l’Assegurat.
d) La participació de l’Assegurat en vagues il·legals i en casos d’agressió física a un superior.
e) Els sinistres que afecten un mateix Assegurat i tenen la mateixa causa que en va ocasionar un altre
d’anterior.
f) Els sinistres que impliquen la pèrdua del sou durant un temps superior als 365 dies, queden coberts, a
l’efecte del subsidi assegurat, els 365 primers dies.
g) Els sinistres que són conseqüència d’incompatibilitats, d’acord amb la legislació vigent en el moment
del sinistre, com també la prestació de serveis paral·lels en entitats diferents d’on tenia l’obligació de
desenvolupar la seva tasca laboral o funcionarial.
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h) Els fets causats per l’Assegurat quan està sota els efectes de les drogues o de begudes alcohòliques i
els que han estat originats per bregues o baralles que no són conseqüència d’un acte de servei.
Documentació que cal aportar en cas de sinistre:
Per al pagament del subsidi garantit cal aportar la documentació següent:
Declaració del sinistre, amb relat succint del fet esdevingut i ressenya de les dates més importants.
Justificació de la pèrdua econòmica neta mensual (diferència de la nòmina o certificat acreditatiu d’aquesta
diferència).
Documentació completa de l’expedient sancionador.
Còpia de la resolució de la sanció.
En cas que la sanció no fos ferma, cal aportar, al moment oportú, la resolució definitiva, sigui quin sigui el resultat.
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7. Definició de sinistre
Als efectes d’aquesta assegurança, s’entén per sinistre tot fet o esdeveniment imprevist que causi lesió en els
interessos de l'Assegurat o en modifiqui la situació jurídica, produït durant el període de vigència de la pòlissa.
Davant d’una possible responsabilitat penal, es considera que s’ha produït el sinistre en el moment que ha tingut
lloc o que es pretén que ha tingut lloc el fet imputat.
En els supòsits de reclamació per culpa no contractual, en el mateix moment que s'ha causat el dany.
Per a la garantia de subsidi per suspensió temporal de feina i sou segons l’article 6 de les Condicions Particulars,
s’entén per sinistre qualsevol suspensió temporal de feina i sou que no ha estat causada per la voluntat de
l’Assegurat i que té caràcter lesiu per a ell, que s’ha produït durant el període de vigència de la garantia, implica el
pagament del subsidi garantit, i deriva d’un fet ocorregut mentre l’assegurança era vigent.
8. Exclusions particulars.
Aquesta pòlissa no cobreix els sinistres següents:
1. Els que provenen d’una activitat de l’Assegurat que no és la laboral o funcionarial com a MOSSO
D’ESQUADRA i els que ocorren en l’àmbit de la seva vida particular.
2. Els fets relacionats amb vehicles de motor i els remolcs que duen, propietat de l’Assegurat o dels quals
és el responsable, encara que sigui de manera puntual, excepte per a les garanties de reclamació de danys
corporals i de subsidi per la suspensió temporal de feina i sou dels articles 5 i 6 d’aquestes Condicions
Particulars.
3. Les reclamacions que puguin formular-se entre si els Assegurats en aquesta pòlissa, o per part
d’aquests contra el Prenedor o l’Assegurador de la mateixa pòlissa.
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4. Els fets l’origen o la primera manifestació dels quals s’hagi produït abans de la data d’efecte de
l’assegurança i aquells que es declarin després d'haver transcorregut dos anys des de la data de rescissió
o d'extinció de l'assegurança esmentada.
El Prenedor coneix i accepta expressament les clàusules limitatives d’aquesta pòlissa i declara que ha rebut
conjuntament amb aquest document les Condicions.
INFORMACIÓ A L’ASSEGURAT
El Prenedor de l’assegurança, abans de la celebració d’aquest contracte, ha rebut la informació següent, d’acord
amb el que estableixen l’article 60 de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances privades i els articles del
104 al 107 del seu reglament:
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L’Assegurador de la pòlissa és ARAG Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A. Unipersonal,
establerta a Espanya, amb domicili social a Barcelona, carrer de Roger de Flor, núm. 16. Correspon a la Direcció
General d’Assegurances i Fons de Pensions del Ministeri d’Economia i Hisenda el control i la supervisió de la seva
activitat.
La legislació aplicable al contracte d’assegurança és la legislació espanyola, en particular la Llei 50/1980, de 8
d’octubre, de contracte d’assegurança.
El Prenedor o l’Assegurat, en cas de litigi amb l’Assegurador, poden recórrer a l’arbitratge i als tribunals ordinaris
de justícia espanyols.
Per a queixes o reclamacions a la companyia, ARAG té un Departament d’Atenció al Client (c. Roger de Flor, 16,
08018 – Barcelona; telèfon: 902 367 185; fax: 933 001 866, e-mail: dac@arag.es, web: www.arag.es) per atendre i
resoldre les queixes i les reclamacions que els assegurats els presentin, relatives als seus interessos i drets
legalment reconeguts, les quals seran ateses i resoltes en un termini màxim de dos mesos des que s'hagin
presentat.
Les reclamacions en les quals l’assegurat plantegi la seva disconformitat amb la negativa de la companyia a donar
cobertura a un sinistre del ram de defensa jurídica perquè considera que la pretensió de l’interessat és inviable
s’han d’adreçar al Defensor del Client, que n’és l’òrgan competent exclusiu. Per fer-ho, el reclamant ha d'adreçar a
l'apartat de correus núm. 419, codi postal 08080, de Barcelona, un escrit en què exposi els motius de la seva
reclamació. El Defensor emetrà la resposta en un termini màxim de dos mesos, que es comptaran des de la data
de presentació de la reclamació davant de l’Assegurador.
En cas de disconformitat amb la resolució adoptada pel Departament d’Atenció al Client o pel Defensor del Client,
o si ja ha transcorregut el termini de dos mesos sense que n’hagi obtingut resposta, el reclamant pot adreçar-se a
la Direcció General d’Assegurances, Comissionat per a la Defensa de l’Assegurat (Paseo de la Castellana, 44,
28046 - Madrid; telèfon: 902 197 936, fax: 91.339.71.13)."
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EMÈS A BARCELONA, el 21 de juny de 2012
EL PRENEDOR

Per la Compania
P.P.

Conseller

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
El Prenedor accepta que les dades de caràcter personal que puguin constar en aquesta pòlissa s’incloguin als
fitxers d’ARAG Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A. Unipersonal. El tractament d’aquestes
dades té com a finalitat facilitar l’establiment i el desenvolupament de les relacions contractuals que vinculen el
Prenedor amb l’Entitat Asseguradora.
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Les dades personals proporcionades es poden comunicar a altres entitats asseguradores o organismes públics
relacionats amb el sector de les assegurances, amb finalitats estadístiques i de lluita contra el frau, o a l’efecte de
la coassegurança o reassegurança del risc.
La prestació del consentiment per a aquest tractament és imprescindible per a la formalització de la relació
contractual a què fa referència aquest document, la qual no serà possible sense aquest consentiment.
El Prenedor pot exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació davant de l’Entitat Asseguradora, en
els termes previstos a la legislació de protecció de dades; per fer-ho, ha de dirigir les seves comunicacions al
domicili social de l’Entitat Asseguradora.
De la mateixa manera, el Prenedor autoritza ARAG Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A.
Unipersonal a tractar les seves dades amb la finalitat de remetre-li informació sobre altres productes
d’assegurances i de serveis jurídics comercialitzats per les empreses integrants del Grup ARAG (ARAG Compañía
Internacional de Seguros y Reaseguros S.A. Unipersonal i ARAG Legal Services S.L.). La remissió es pot dur a
terme tant per via electrònica com per qualsevol altre mitjà de comunicació. El Prenedor autoritza també ARAG
Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A. Unipersonal a cedir les seves dades, amb la mateixa
finalitat, a ARAG Legal Services S.L.
Si no voleu rebre informació promocional i tampoc no voleu que se cedeixin les vostres dades en els termes
assenyalats, indiqueu-ho marcant la casella següent: □
La negativa a autoritzar aquest últim tractament no impedeix la formalització de la relació contractual.
En cas que en aquesta pòlissa s’incloguin dades de persones físiques diferents del Prenedor de l’assegurança, el
Prenedor ha d’informar prèviament aquestes persones del que s’ha assenyalat als paràgrafs anteriors.
EL TOMADOR

Por la Compañía
P.P.

CEO
Member of GEC

ARAG S.E., Sucursal en España, Roger de Flor, 16, 08018-Barcelona
Tels. 93 485 89 06 - 902 11 41 49, e-mail: sam@arag.es, http://www.arag.es

