SOL·LICITUD D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL
Data d’efecte (00:00 h.):
Col·legi: COL·LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA DE CATALUNYA
Nº de pòlissa: 019S01506

Data de venciment (00:00 h.): 19 / 03 / 2021
Nº de col·legiat:
Mediador: Brokers 88 Correduría de Seguros

Dades de l’Assegurat
Nom:
NIF/NIE/Passaport:
Domicili:
Població:
Professió: Llicenciat / Graduat en Psicologia
Email:

Cognom 1:
Data de naixement:

Garanties

Cognom 2:
Sexe:
Home
Codi Postal:
Província:
Autònom:
Telèfon:

Sí

Dona

No

Suma assegurada per sinistre i anualitat

Responsabilitat Civil Professional i Explotació
Responsabilitat Civil Patronal
Responsabilitat Civil Locativa
Danys a expedients i documents
Danys patrimonials primaris
Danys morals no conseqüencials
RC Protecció de Dades Personals
Subsidi per Inhabilitació Professional
Defensa jurídica i fiances judicials
Despeses de defensa de propietat intel·lectual / industrial
Defensa enfront agressions
Alliberament de despeses
Deshonestedad d’empleats
Retroactivitat
Límit màxim per Anualitat i Agregat Anual
Danys a béns de pacients
Reclamació de danys
Assistència jurídica telefònica
Assegurança d’Accidents

Es cobrarà la part proporcional als mesos assegurats entre la data d’efecte del
certificat i la data de venciment anual de la pòlissa.

1.000.000 €
Inclosa (sublímit per víctima: 180.000 €)
Inclosa
90.000 €
Inclosa
60.000 €
300.000 € (franquícia 3.000 €)
Límit màximo 45.000 € (màx. 2.500 € /mes, 18 mesos)
Inclosa (lliure elecció d’advocats: 30.000 €)
150.000 €
30.000 €
Inclosa
150.000 €
Il·limitada
7.500.000 €
15.000 € per reclamació (30.000 € per anualitat)
3.000 €
Inclosa
Inclosa
Mort 7.500 € / Gran Invalidesa 18.000 €
Invalidesa Permanent Absoluta 9.000 €

12 €

Objete de l’assegurança
Responsabilitat Civil que li pugui ser exigida a l'Assegurat en l'exercici de la seva activitat professional de Llicenciat / Graduat en Psicologia, així
com les activitats col·legials pròpies del Prenedor, incloent l'activitat de Mediació de Conflictes, estant l'Assegurat legalment habilitat per al
seu exercici i en compliment dels requisits que per a l'exercici d'aquesta professió s'exigeixen a cada moment. Àmbit de cobertura Unió
Europea.

Dates bancàries
IBAN

E

S

MARKEL INTERNATIONAL
SUCURSAL EN ESPAÑA

Enviament de sol·licitud a: psicologos@brokers88.es – Més informació al telèfon: 915 973 035

En compliment de l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que les dades personals que ha gi facilitat o faciliti en un futur a Brokers 88 Corredoria d'Assegurances, S. A., s'incorporen al
corresponent fitxer propietat de la Corredoria, autoritzant a aquesta al tractament dels mateixos per a la seva utilització en relació a la gestió dels contractes d'assegurances i serveis mitjançats, podent cedir les dades a Companyies d'Assegurances i al seu Col·legi
Professional. Així mateix li informem dels drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació, respecte de les seves dades personals en els termes previstos en la Llei, podent exercitar-los per escrit mitjançant carta dirigida al Servei d'Atenció al Client, Calle Orense, 36, 2º
28020 Madrid.

