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2115 anys al seu servei

Li recordem que disposa de més ofertes asseguradores com l’AssegurAnçA De comerços i 
oficines o l'AssegurAnçA D'AcciDents conveni, entre d'altres.

La forma comú de fer la transferència de riscos de 
danys a tercers per l'explotació d'una empresa es 
realitza a través de la subscripció d'una pòlissa de 
responsabilitat civil, anual renovable, amb una entitat 
asseguradora.

El caràcter dinàmic de l'activitat empresarial requereix 
l'exercici imprescindible de la revisió dels aspectes 
nuclears de la pòlissa per poder complir les expecta-
tives amb les quals va ser contractada i els nous ris-
cos que hagin de ser transferits.

Els principals aspectes a revisar per a la possible ac-
tualització de la nostra actual pòlissa de RC són els 
següents:

•	 Activitat

És l'element essencial de l'objecte de l'assegurança 
i és totalment imprescindible mantenir un fidel re-
flex d'aquesta en el contracte d'assegurança. La 
seva actualització té connotacions molt significa-
tives en factors com la determinació del preu de 
l'assegurança, la cobertura de sinistres o les ne-
cessitats de capitals o cobertures específiques.

•	 Límit	general

El límit general fixa la suma assegurada 
d'indemnització per sinistre que de forma màxi-
ma quedaria obligat a indemnitzar l'assegurador, 
sense importar el nombre de cobertures afectades 
i el nombre de perjudicats o víctimes.

Les necessitats de revisió a l'alça de el límit general 
poden ser provocades pels motius següents:

 » Augment del volum de negoci de l'assegurat: 
El creixement de l'empresa sol comportar una 
exposició major a riscos, pel que seria recoma-
nable adaptar el capital assegurat a l'increment 
de l'activitat empresarial.

 » Factors interns de la direcció empresarial: Mo-
tivacions vinculades a la gestió corporativa 
que requereixin de l'augment de límits.

•	 Sublímit	per	víctima	(patronal	i	creuada)

Les pòlisses de responsabilitat civil compten amb 
un sublímit específic per víctima i sol operar per a 
les víctimes, lesionats o danyats en les cobertures 
que donen assegurament als accidents de tre-
ball (patronal i creuada) encara que també poden 
subscriure pòlisses on operi aquest sublímit per a 
totes les garanties contractades.

La indemnització de rescabalament per danys 
personals s'aplica a aquest sublímit, i és calcu-
lada com a criteri general en funció del barem 
d'indemnització en accidents de circulació. Hi  ha 
supòsits indemnitzatoris on poden fins i tot dupli-
car els imports resultants en funció d'aquesta ac-
tualització del Barem el que pot provocar que les 
pòlisses subscrites amb anterioritat resultin insufi-
cients en el sublímit per víctima de l'assegurat per 
a les seves necessitats de transferència de el risc.

•	 Garanties	addicionals

Un altre aspecte rellevant de l'actualització ha de 
ser l'anàlisi de les garanties contractades, així com 
de noves en funció de l'evolució de l'empresa as-
segurada. Destaquem les garanties de R.C. De-
molicions i R.C. Ús d'explosius que donen cober-
tura a danys exclosos de forma general en pòlissa 
i els danys a tercers poden ser de quantia elevada.

En empreses amb treballs d'edificació, és acon-
sellable revisar la garantia de post-treballs perquè 
aquesta sigui de 12 mesos.

Sol·liciti més informació, li aclarirem qualsevol dubte o consulta. 
Sol·liciti el seu pressupost personalitzat i contracti la seva assegurança al millor preu.

LA IMPORTÀNCIA DE REVISAR I ACTUALITZAR ELS LÍMITS I 
COBERTURES DE LES PÒLISSES DE RESPONSABILITAT CIVIL


