Sol·licitud de baixa de la pòlissa
PREMIUM de RC amb límit
indemnitzatori superior a
700.000,-€
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SOL·LICITO,
La baixa de la pòlissa responsabilitat civil PREMIUM, de més de 700.000 € de
capital, que tinc contractada amb la companyia asseguradora CASER, en excés de
la pòlissa col·lectiva que té l’ICAB, fins a 700.000 € de cobertura .
A tal efecte, i per tal de donar compliment a l’exigència legal de cobertura d’aquest risc
contemplada a l’article 9 de la Llei 7/2006 de l'exercici de professions titulades i dels
col·legis professionals ACOMPANYO una de les tres opcions:
Manteniment de la pòlissa de responsabilitat civil PROFESSIONAL, per import
de 700.000,-euros de límit indemnitzatori, de caràcter col·lectiu que té
contractada l’ICAB, mitjançant AON GIL Y CARVAJAL CORREDURIA DE
SEGUROS S.A., amb la companyia CASER.
Mantenir la pòlissa de responsabilitat civil BÀSICA, per import de 50.000,euros de límit indemnitzatori, de caràcter col·lectiu que té contractada l’ICAB,
mitjançant AON GIL Y CARVAJAL CORREDURIA DE SEGUROS S.A., amb la
companyia CASER.
certificat de garantia, emès per una companyia asseguradora, que acrediti
l’import i risc assegurat (exercici professional de l’advocacia), i venciment de la
cobertura. A tal efecte, i mentre ostenti la condició d’advocat col·legiat a l’ICAB,
acompanyaré periòdicament i/o quan sigui requerit a l’efecte, la justificació
documental acreditativa d’aquesta cobertura.
Marqueu amb una X l’opció escollida.
Manifesto que em dono per assabentat que el cost és únic, facilitant-se el seu
abonament en dos semestres, ambdós d’obligatori pagament, així com que, en donarme de baixa col·legial, només tindré cobertura si he abonat l’import total del cost
corresponent a l’anualitat durant la qual es fa efectiva la baixa.

De conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal i el seu reglament de desenvolupament, Les dades que ens faciliti i aquelles que es
puguin obtenir de la seva relació amb nosaltres s´incorporaran a un fitxer o fitxers
responsabilitat de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (en endavant també: "ICAB")
amb les finalitats de manteniment, compliment, desenvolupament, control i gestió de la seva
sol·licitud d'alta de la cobertura de la pòlissa col·lectiva de Responsabilitat Civil Professional i
l´activitat que se´n derivi.
Les seves dades podran ser tractades i/o comunicades a tercers en cas que existeixi obligació
legal
i/o
contractual,
per
exemple
a
l´entitat
mediadora
AON GIL
Y
CARVAJAL CORREDURIA DE SEGUROS S.A. i/o a l´empresa o empreses asseguradores que
intervinguin, pel que és necessari que es puguin comunicar les dades que siguin precises, per
a les finalitats esmentades, entre l'ICAB, AON GIL Y CARVAJAL CORREDURIA DE
SEGUROS S.A. i l'asseguradora o asseguradores.
Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició remetent un escrit, segons
correspongui, a l'ICAB al carrer Mallorca, nº 283, Cp 08037 de Barcelona o a AON GIL Y
CARVAJAL CORREDURIA DE SEGUROS S.A. al carrer Vía Augusta , 252-260, 08017
Barcelona, acompanyant còpia del seu DNI.
Aquestes pòlisses són intermediades per Aon Gil i Carvajal S.A.U., inscrita al Rº Mercantil de
Madrid, Full M-19857, Tom 15321, Foli 133, N.I.F. A-28109247.Inscrita en el Registre Especial
de Societats de Corredoria d'Assegurances de la DGS amb la clau J-107. Capacitat financera i
assegurança de responsabilitat civil concertada segons el que preveu la Llei 26/2006, de 17 de
juliol. Així mateix, Aon Gil i Carvajal, S.A.U. Corredoria d'Assegurances li informa que compleix
amb les mesures de seguretat de protecció de dades personals legalment requerides i que ha
adoptat totes les mesures raonablement exigibles conforme als coneixements tècnics actuals
per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, intrusió il·legítima i sostracció dels dades personals
facilitades. Així mateix, també té com a finalitat l'enviament, per mitjans tradicionals i
electrònics, d'informació operativa i comercial sobre productes i serveis, oferts tant per Aon Gil i
Carvajal, S.A.U. Corredoria d'Assegurances com el seu Grup d'empreses.
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