
Butlletí d'Adhesió a l'Assegurança de Responsabilitat Civil Professional (SRCP) 

2017/2018

COL·LEGI D'ENÒLEGS I ENÒLOGUES DE CATALUNYA

Mitjançant el present document el Col·legiat manifesta el seu desig de subscriure l'ampliació voluntària de l'assegurança de RC 
Professional.

Destaquem les principals característiques d'aquesta assegurança tenint en compte l'establert en les Condicions Generals, 
Particulars i Especials, que han estat acceptades per l'assegurat i que regeixen la cobertura de l'assegurança:

Nom:_______________________________________ Cognoms:________________________________________________________________________ 

NIF:____________________ Nº Col·legiat: _____________ Telèfon:_______________________ Data de naixement:________________________ 

Domicili:___________________________________________________________________ Ciutat:_________________________________________ 

C.Postal:_____________ Província:______________________ Correu Electrònic:___________________________________________________________

Pòlissa subscrita per MAPFRE EMPRESES, S.A.S., i mitjançada per Adartia Global, Corredoria d'Assegurances,S.A.. Inscrita en li registro Mercantil Tom 4.575, llibre O, Foli 139, Fulla BI-42981 CIF A-95374971.Inscrit en el 
Registre especial de Corredors d'Assegurances i de societats de Corredoria d'Assegurances amb la clau J-2428 i concertat Assegurança de Responsabilitat Civil conforme al previst en la legislació vigent.
•El sol·licitant autoritza la incorporació de les seves dades a un fitxer automatitzat, propietat de Adartia Global, Corredoria d'Assegurances, S. a.,, així com autoritza a aquesta al tractament automatitzat de les seves 
dades personals amb la finalitat de valorar i determinar el risc assegurat i la gestió de la pòlissa que se subscrigui, així com la prestació, manteniment, administració, ampliació, millora i estudi dels serveis en els 
quals vostè decideixi donar-se d'alta, contractar o sol·licitar informació. En qualsevol cas, Adartia Global Coreduría d'Assegurances, S. a. garanteix la confidencialitat i el tractament segur de les dades personals 
facilitades de conformitat amb la vigent normativa sobre protecció de dades. El sol·licitant podrà exercir els drets d'informació, accés, rectificació, cancel·lació i oposició en compliment del que es disposa en la Llei 
Orgànica 15/1999 del 13 de desembre dirigint-se a Adartia Global Corredoria d'Assegurances, S. a. C/Sagasta 31, 4ª planta, 28004 Madrid o a través de l'adreça de correu electrònic 
bajacomunicacionescomerciales@adartia.es”.

Data: ___________ _   ___  Signatura: _________________________ Signatura Titular Compte Bancari:_________________________

•Cobertures: Responsabilitat Civil Professional, RC patronal, Inhabilitació Professional, Defensa Jurídica i fiances, etc.

•Àmbit temporal: Retroactivitat il·limitada per a la cobertura de Responsabilitat Civil Professional. Cobreix reclamacions durant la 
vigència de l'assegurança por treballs presents o passats.

•Àmbit geogràfic: Unió Europea

•Franquícia General: 300 €

            En  el cas d'estar interessat en subscriure l'assegurança de responsabilitat civil professional, per favor ompli les dades que es 

Si és la primera vegada que s'adhereix a l'assegurança del Col·legi o que subscriu un límit superior al contractat anteriorment, el sol·licitant declara no tenir 
coneixement de cap fet o circumstància que pogués donar lloc a una reclamació.

IBAN Banc Oficina D.C Nº de compte

Titular del compte corrent: _____________________________________________________________________________
ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE DEUTE DIRECTE SEPA: Autoritzo a Adartia Global, Corredoria d'Assegurances, S. a. CIF A-95374971, amb codi d'emissor ÉS04001A95374971, a carregar i 
enviar al meu compte indicat, els rebuts corresponents a la pòlissa contractada de pagament recurrent. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per la seva 
entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament haurà d'efectuar-se dins de les vuit setmanes que segueixen a la data de deute en 
compte. Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets en la seva entitat financera.

Dades Bancaries

ASSENYA-LI L'OPCIÓ 
D'AMPLIACIÓ QUE DESITJA 

CONTRACTAR

SUMMA ASSEGURADA A L'EXCÉS DEL 

TRAM BÀSIC (límits per sinistre, 

Assegurat i any)

PRIMA BRUTA ANUAL 

(inclosos impostos)

A 300.000 € 21,23 €

B 600.000 € 42,46 €

sol·licitin a continuació i enviï-les a l'E-mail: munitec@munitec.es   
Estem a la seva disposició per qualsevol consulta o dubte: Munitec 932 37 68 67

Dades Personals
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