SOL·LICITUD D’ADHESIÓ A L’ASSEGURANÇA COL·LECTIVA DE R.C. PROFESSIONAL
DADES DEL SOL·LICITANT

Cod. client:

Nom i cognoms:

NIF:

Data naixement:

Sexe:

Estat civil:

Domicili:
Població:

CodI postal:

E-mail:

Tel. Part.:

Tel. feina:

Col·legi al que pertany: COL. PROF. DE ING. TECNICA EN INFORMÁTICA DE CATALUÑA

Fax:
Nº Col.:

MARCAR OPCIÓ
DATA EFECTE: _ _/_ _ / _ _

LÍMITE BÀSIC
AMPLIACIÓ OPCIÓ 1

CAPITAL

PRIMA TOTAL
ANUAL

FRANQUÍCIA

50.000,00 €

31,50 €

250,00 €

+150.000,00 €

+191,07 €

-

+250.000,00 €

+270,68 €

-

+550.000,00 €

+477,68 €

-

(en excés del límit bàsic)
AMPLIACIÓ OPCIÓ 2

X

(en excés del límit bàsic)
AMPLIACIÓ OPCIÓ 3
(en excés del límit bàsic))
*Les ampliacions (en qualsevol de les seves opcions) es contractaran conjuntament amb el límit bàsic
**Les altes noves es facturaran: 100% de la prima anual per altes realitzades durant el primer trimestre, 75% de la prima anual per altes
realitzades durant el segon trimestre, 50% de la prima anual per altes realitzades durant el tercer trimestre i 25% de la prima anual para altes
realitzades durant el quart trimestre
INFORMACIÓN PREVIA
Ha tingut alguna reclamació o sinistre relacionat amb la seva activitat professional en els últims 5 anys o té coneixement d’algun fet que pugui donar lloc a
alguna?
 Sí.

En cas afirmatiu, ampliar informació en full apart.

Informació bàsica sobre protecció de dades
CIF A-58852518. Inscrita en el RM de Barcelona , vol. 10.882 Libro 9822 folio 1 hoja 127.830. Concertados seguros de Responsabilidad
Civil y Caución. Inscrita con el nº J00609.en el RAE de Mediadores de seguros corredores de Reaseguros de acuerdo con la Leí 26/2006

SERPRECO CORREDURIA DE SEGUROS, SA - Correduría de Seguros de l’Associació, Col·legi y Mútua de los Ingenieros Industriales de Catalunya

 No.

Sabem que la seva privacitat és important i per això ens prenem molt seriosament la nostra tasca de garantir la confidencialitat de les seves dades en compliment de la
normativa vigent. Si us plau, llegeixi detingudament la informació següent.
El Responsable del tractament és SERPRECO CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.A. , CIF: A58852518. (“Serpreco”).
La finalitat del tractament és permetre la tramitació, contractació i renovació dels productes, la prestació dels serveis contractats i accions comercials eventuals.
La legitimació per tractar les dades es basa en el compliment de les nostres obligacions contractuals i legals, el nostre interès legítim i el consentiment de l'interessat.
Els destinataris de les dades són empreses del grup i altres destinataris necessaris per a poder donar compliment a les nostres obligacions contractuals i legals. No
es contempla la transferència de dades fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) excepte en el cas de tarificar o contractar amb companyies asseguradores amb filials
fora del EEE.
Vostè té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s'expliquen en més detall a la informació addicional. Pot consultar la informació
addicional a la nostra pàgina web https://www.serpreco.com/ca/rgpd/politica_de_privacitat o demanar una còpia en paper a qualsevol de les nostres oficines.
Quan els productes i serveis contractats requereixin informació sobre la seva salut, vostè dona el seu consentiment per a que aquestes dades siguin tractades per al
producte contractat i fa constar que la informació que ha proporcionat és exacta i verídica. En el cas que no proporcioni aquestes dades és possible que Serpreco no
pugui atendre la seva sol·licitud.
Addicionalment, en la seva condició de contractant, assumeix l’obligació d’informar als assegurats i/o beneficiaris que designi del fet que les seves dades personals
seran tractades per Serpreco per a les estrictes finalitats del producte contractat i fa constar que l’edat d’aquests beneficiaris és superior als 16 anys i/o que, en el cas
de ser inferior, compta amb el consentiment dels seus pares o tutors per a que les seves dades siguin tractades.
En qualsevol cas, es compromet a comunicar-nos qualsevol canvi que les dades que proporciona experimentin en el futur, amb la finalitat de mantenir-ne l’exactitud.
I en prova de conformitat, amb les condicions anteriors, el sol·licitant del producte o servei, així ho signa a.
Data:

Signatura de l’interessat:

Via Laietana, 39, 2n 08003 Barcelona Tels. 932 954 300 / 662 991 085 Fax 933 100 638 serpreco@mutua- ingenieros.com www.mutua-enginyers.com

REF. NÚM. MANDAT:

ES FACILITARÀ AMB LA DOCUMENTACIÓ D’ALTA

ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE DÈBIT DIRECTE (SEPA CORE BÀSICA)

Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació, autoritzeu al creditor a enviar ordres a la vostre entitat
financera per debitar càrrecs al vostre compte i l’autoritzeu per debitar els imports corresponents al vostre compte d’acord
amb les instruccions del Creditor.
Entre altres, teniu dret a ser reemborsat per la vostra entitat financera d’acord amb els termes i condicions del contracte
subscrit amb la mateixa. En tot cas aquest reemborsament haurà de ser instat per part vostre en el termini màxim de 8
setmanes a partir de la data en que es va debitar en el seu compte.
Cal completar tots els camps que es sol·liciten i signar el present document per el titular del compte on es debitaran els
rebuts domiciliats.
DADES DEL DEUDOR TITULAR DEL COMPTE DEBITOR

Codi client:

Nom:

NIF:

Domicili:
Població:

Codi postal:

Número compte IBAN:
SWIFT BIC:
DADES DEL CREDITOR
Nom del creditor:

Serpreco Corredoria d’Assegurances, S.A.

Codi postal:

08003

Població:

BARCELONA

Tipus de pagament:

Pagament periòdic

Data:
CIF A-58852518. Inscrita en el RM de Barcelona , vol. 10.882 Libro 9822 folio 1 hoja 127.830. Concertados seguros de Responsabilidad
Civil y Caución. Inscrita con el nº J00609.en el RAE de Mediadores de seguros corredores de Reaseguros de acuerdo con la Leí 26/2006

SERPRECO CORREDURIA DE SEGUROS, SA - Correduría de Seguros de l’Associació, Col·legi y Mútua de los Ingenieros Industriales de Catalunya

Nom del carrer i número: Via Laietana, 39, 2n.

Omplir en el cas que el titular del compte sigui una persona diferent al prenedor/subscriptor:
NIF:

Nom del titular:

Signatura del Titular:

Informació bàsica sobre protecció de dades
Sabem que la seva privacitat és important i per això ens prenem molt seriosament la nostra tasca de garantir la confidencialitat de les seves dades en compliment de la normativa
vigent. Si us plau, llegeixi detingudament la informació següent.
El Responsable del tractament és SERPRECO CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.A. , CIF: A58852518. (“Serpreco”).
La finalitat del tractament és permetre la tramitació, contractació i renovació dels productes, la prestació dels serveis contractats i accions comercials eventuals.
La legitimació per tractar les dades es basa en el compliment de les nostres obligacions contractuals i legals, el nostre interès legítim i el consentiment de l'interessat.
Els destinataris de les dades són empreses del grup i altres destinataris necessaris per a poder donar compliment a les nostres obligacions contractuals i legals. No es contempla
la transferència de dades fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) excepte en el cas de tarificar o contractar amb companyies asseguradores amb filials fora del EEE.
Vostè té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s'expliquen en més detall a la informació addicional. Pot consultar la informació addicional a la
nostra pàgina web https://www.serpreco.com/ca/rgpd/politica_de_privacitat o demanar una còpia en paper a qualsevol de les nostres oficines.

Via Laietana, 39, 2n 08003 Barcelona Tels. 932 954 300 / 662 991 085 Fax 933 100 638 serpreco@mutua- ingenieros.com www.mutua-enginyers.com

