Sol·licitud de baixa de la
pòlissa de Responsabilitat civil
PROFESSIONAL amb límit
indemnitzatori fins a 700.000,-€
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SOL·LICITO,
La baixa de la pòlissa professional de responsabilitat civil, fins a un límit indemnitzatori
de 700.000 €, que l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona té contractada amb la
companyia asseguradora CASER.
A aquest efecte, i per donar compliment a l'exigència legal de cobertura d'aquest risc
contemplada en l'article 9 de la Llei 7/2006 de l'exercici de professions titulades i dels
col·legis professionals acompanya una de les dues opcions:
□
Manteniment de la pòlissa responsabilitat civil BÀSICA, per import de 50.000, euros de suma assegurada, de caràcter col·lectiu que té contractada el ICAB, mitjançant
AON GIL I CARVAJAL CORREDURIA D'ASSEGURANCES 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
aquest efecte, i mentre ostenti la condició d'advocat col·legiat en el ICAB, acompanyaré
periòdicament i/o quan sigui requerit a aquest efecte, la justificació documental
acreditativa d'aquesta cobertura.
Marqui amb una X l'opció escollida.
Manifest que em dono per assabentat que el cost és únic, facilitant-se el seu abonament
en dos semestres, tots dos d'obligatori pagament, així com que, en donar-me 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.
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Data:
Nota informativa
Pòlissa mitjançada per Aon Gil y Carvajal, S.A.U. Correduría de Seguros ( "AON"). Inscrita al Rgtre. Mercantil de
Madrid, Full M-19857, Volum 15321, Foli 133, N.I.F. A-28.109.247. Inscrita al 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.
L'informem que d'acord amb el que estableix l'article 42 i concordants de la Llei 26/2006 de 17 de juliol, AON presta els
seus serveis de Mediació d'Assegurances de manera objectiva i independent, vetllant pels seus interessos i buscant

sempre i en tot cas la cobertura que, d'acord amb els requeriments per vostè plantejats, millor s'adapti a les seves
necessitats. El client reconeix haver rebut de AON tota la informació a què fa referència l'article 42 de la Llei 26/2006
de 17 de Juliol de Mediació d'Assegurances i Reassegurances Privades declarant així mateix entendre i conèixer el
contingut de la pòlissa d'assegurança.

De conformitat amb el que preveu l'article 44 de la Llei 26/2006 de 17 de Juliol, per a qualsevol reclamació en relació
amb els serveis de Mediació d'Assegurances prestats haurà de dirigir-se a l'apartat de correus núm. 2053 o bé al web:
"quejasyreclamaciones.com".
Tota la informació que conforma la present oferta d'assegurança ha estat obtinguda directament de vostè, bé per escrit
o de manera oral, mitjançant tercers o de fonts d'accés públic, constituint aquesta informació la base sobre la qual s'ha
obtingut la cotització i altres condicions d'assegurament de la companyia asseguradora. En el cas que qualsevol
aspecte de la referida informació no sigui correcte, això pot donar lloc a la pèrdua total o parcial de les garanties de la
pòlissa d'assegurança i, particularment, en cas de sinistre, pel que resulta essencial la revisió per seva part de tots i
cadascun dels apartats del present document i, en cas d'existir alguna incorrecció, comunicar-ho immediatament al
Corredor perquè sigui esmenat abans de l'emissió de la pòlissa d'assegurança. De no rebre cap comunicació per part
seva respecte això, s'entendrà que tota la informació continguda en aquest document és correcta i fidel reflex de la
realitat.
Protecció de dades
De conformitat amb el que disposa el Reglament UE 2016/679 pel qual s'aprova el Reglament General de Protecció de
Dades ("RGPD") AON ha implantat una nova Política de Seguretat que té com a objectiu garantir l'aplicació d'aquelles
mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu que siguin necessàries, per a cada moment i tenint en compte
sempre el tipus d'informació o dades tractades, i l'estat de la tècnica, garantir la seguretat, confidencialitat i integritat de
les dades personals tractades. De la mateixa manera, AON disposa d'una Política de Privacitat d'acord amb el RGPD i
en la qual es detallen, entre altres qüestions, l'abast, finalitats i base dels tractaments de dades realitzats. Ambdues
Polítiques es troben disponibles a http://www.aon.com/spain/privacidad.jsp.La recollida i el tractament automatitzat de les
dades personals, incloent dades especialment protegides (principalment, de salut) que vostè ens proporcioni, té com a
finalitat la prestació de serveis de mediació d'assegurances privades, així com el manteniment, administració i gestió de
la seva pòlissa d'assegurances incloent la gestió de sinistres. Si no consent el tractament d'aquestes dades per a les
finalitats especificades, els serveis no podran dur-se a terme. Si vostè ens proporciona dades de terceres persones
físiques vostè haurà de, amb caràcter previ a la seva comunicació, informar-los dels extrems continguts en el present
document.
Sense perjudici que llegeixin detingudament les mateixes, li facilitem a continuació la informació bàsica del tractament,
on es reflecteixen aquelles qüestions més rellevants de les polítiques anteriorment esmentades:

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable

Finalitats i
Legitimaci
ó

Destinataris

Drets

Informació addicional

AON GIL Y CARVAJAL S.A.U. CORREDURÍA DE SEGUROS
FINALITATS:
- Prestació de serveis de mediació
d’assegurances privades.
-Realitzar anàlisi o estudis i promocionar
i f e r o f e r t e s d e productes propis o de
tercers comercialitzats per AON.
- Donar compliment a les
nostres
obligacions legals i d e regulació.

LEGITIMACIÓ:
- Execució d’un contracte.
- Interès legítim.
- Compliment d’obligacions legals.

Entitats Asseguradores amb les que es cotitzin els seus riscos i es subscriguin les
pòlisses d'assegurança, gabinets mèdics, centres sanitaris, pèrits i altres tercers per a
la gestió dels sinistres. Societats del Grup AON i altres tercers fins i tot basats en
països fora de l'Espai Econòmic Europeu, tal com es descriu a la Política de Privacitat
de AON.
Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i
oposició al tractament, mitjançant correu postal dirigit a AON (Carrer Rosari Pi, núm.
14- 16, CP 28020) o electrònic (proteccion.datos@aon.es), acreditant la seva identitat.
Podeu consultar la informació addicional i detallada a la nostra pàgina web:
http://www.aon.com/spain/privacidad.jsp

En el cas que vostès tinguin qualsevol dubte en relació amb la present comunicació o qualsevol altre aspecte relatiu a
les dades de caràcter personal, els preguem que es posin en contacte amb el delegat de Protecció de Dades de AON.

