SOL·LICITUD D’ADHESIÓ A LA PÒLISSA COL·LECTIVA DE RC PROFESSIONAL
DADES DEL SOL·LICITANT

Cod. client:

Nom i cognoms:

NIF:

Data Naixement:

Domicili:

Població:

Codi postal:

E-mail:

Tel..:

Col·lectiu al que pertany: ASSOCIACIÓ CATALANA D’ENGINYERS DE TELECOMUNICACIÓ
Modalitat

Actuacions professionals

Bàsica

1

2

Nº Col.:

Prima Total
Anual

Capital

Sense Control Professional

60.000,00 €

Amb Control Professional

600.000,00 €

Sense Control Professional

600.000,00 €

Amb Control Professional

1.200.000,00 €

Sense Control Professional

1.200.000,00 €

Amb Control Professional

2.400.000,00 €

0,00 €

106,15 €

159,23 €

Franquícia

Marcar modalitat
a contractar

6.000,00 €
600,00 €
6.000,00 €
600,00 €
6.000,00 €
600,00 €

Control Professional: serveis de visat, certificat i altres modalitats de supervisió de les actuacions professionals
establertes per l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació.



Primes fins 31/12/2018
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.

SERPRECO CORREDORIA D’ASSEGURANCES SA - Corredoria d’Assegurances de l’Associació, Col·legi i Mútua dels Enginyers Industrials de Catalunya
CIF A-58852518. Inscrita en el RM de Barcelona , vol. 10.882 Llibre 9822 foli 1 full 127.830. Concertades assegurances de Responsabilitat Civil
i Caució. Inscrita amb el núm. J00609.en el RAE de Mediadors d’assegurances, corredors de Reassegurances d’acord amb la Llei 26/2006

INFORMACIÓ PRÈVIA
Ha tingut alguna reclamació o sinistre relacionat amb la seva activitat professional en els darrers 5 anys o te cap fet que hi pugui donar lloc a
qualsevol?
 No.

 Sí.

En cas afirmatiu ampliar informació en full a part.

Les dades personals que ens proporciona seran recollides en un fitxer, propietat de Serpreco Corredoria d’Assegurances, S.A. (SERPRECO), amb domicili a Via
Laietana 39, 2n, 08003 – Barcelona, amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud dels nostres productes, realitzar les valoracions convenients i proporcionar-li el servei
sol·licitat. L’informem que les seves dades podran ser cedides a empreses del sector assegurador per les finalitats inherents al producte sol·licitat.
L’ informem que, per a la prestació dels serveis i productes contractats, SERPRECO també ha de tractar i cedir dades de caràcter personal que revelen informació
sobre la seva salut. Per aquesta raó i com a prova de conformitat, ha d’acceptar de forma expressa, mitjançant la signatura, el tractament i cessió de les dades
personals que fan referència a la seva salut per part de SERPRECO, per a les finalitats inherents al producte contractat.
Així mateix vostè dona el seu consentiment, per a que aquestes dades siguin utilitzades per a trametre-li informació sobre la resta de productes que ofereix la nostra
organització.
□ No desitjo rebre informació sobre la resta de productes de SERPRECO.
També sol·licitem la seva autorització per cedir les seves dades a la Mutualitat de Previsió Social del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya a prima fixa,
del sector assegurador i a MutuaValors dels Enginyers, EAFI, SLU, del sector financer, entitats amb domicili a Via Laietana 39, 2n, 08003 – Barcelona, i a Via Laietana,
37, 2n 1ª, 08003 – Barcelona respectivament, per a oferir-li informació dels seus productes.
□ No desitjo que les meves dades siguin cedides a altres entitats per a finalitats comercials.
En la seva condició de contractant vostè assumeix la obligació d’informar a l’assegurat/s i/o beneficiaris del producte contractat que, en el seu cas, designi o hagin estat
designats, de la recollida i tractament de les seves dades personals per part de SERPRECO, així com dels drets legalment reconeguts respecte a les dades objecte de
tractament i/o cessió inherent a aquest producte.
En el cas que ens faciliti les dades de caràcter personal d’un menor de 18 anys del qual en sigui responsable, SERPRECO li notifica que, vostè, com a representant
legal del menor, consenteix el tractament i cessió d’aquestes dades personals per a les finalitats abans esmentades, reservant-se SERPRECO el dret de verificar de
forma efectiva l’edat i l’autenticitat del consentiment prestat pels seus representants legals.
En qualsevol moment vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en el domicili social de SERPRECO.
I, com a prova de conformitat amb les condicions anteriors, el sol·licitant del producte o servei, signa:.
Signatura de l’interessat:

Data:

Serpreco Correduría de Seguros, S.A.
Via Laietana, 39, 2n.

08003 Barcelona

Tel. 93 295 43 00

Fax 93 310 06 38

e-mail: empresa@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.

SERPRECO CORREDORIA D’ASSEGURANCES SA - Corredoria d’Assegurances de l’Associació, Col·legi i Mútua dels Enginyers Industrials de Catalunya
CIF A-58852518. Inscrita en el RM de Barcelona , vol. 10.882 Llibre 9822 foli 1 full 127.830. Concertades assegurances de Responsabilitat Civil
i Caució. Inscrita amb el núm. J00609.en el RAE de Mediadors d’assegurances, corredors de Reassegurances d’acord amb la Llei 26/2006

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

08003

Població:

BARCELONA

Tipus de pagament:

Pagament periòdic

Data:

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

Nom del titular:

Signatura del Titular:

L’informem que les seves dades seran tractades en un fitxer propietat de Serpreco Corredoria d’Assegurances, S.A. (“Serpreco”),
amb domicili a Via Laietana 39, 08003 Barcelona, amb la finalitat de tramitar la seva ordre de domiciliació. En qualsevol moment
podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades en la direcció abans esmentada.

Serpreco Correduría de Seguros, S.A.
Via Laietana, 39, 2n.

08003 Barcelona

Tel. 93 295 43 00

Fax 93 310 06 38

e-mail: empresa@mutua-enginyers.com

