Informació important per a la seva assegurança
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Com afecten a la meva assegurança els canvis normatius
derivats de la Llei 20/2015?
L’informem que, de conformitat amb la Llei 20/2015, d'Ordenació, Supervisió i Solvència de les
Entitats Asseguradores i Reasseguradores, les pòlisses subscrites dels rams indicats han estat
adaptades per l’Entitat Asseguradora, incorporant, els següents canvis normatius, l'objectiu
dels quals és millorar els drets i la protecció dels clients i els assegurats:

• DURADA DE LA PÒLISSA
Les parts poden oposar-se a la pròrroga del contracte mitjançant una notificació escrita a
l'altra part, efectuada amb un termini de, almenys, un mes d'anticipació a la conclusió del
període de l'assegurança en curs quan qui s'oposi a la pròrroga sigui el prenedor, i dos mesos
quan sigui l'assegurador. L'assegurador haurà de comunicar el prenedor, almenys amb dos
mesos d'antelació a la conclusió del període en curs, qualsevol modificació del contracte
d'assegurança. El disposat no serà d'aplicació quan sigui incompatible amb la regulació
d'assegurança sobre la vida (art. 22 Llei de Contracte d'Assegurança).
En les assegurances de defunció l'oposició a la pròrroga del contracte només podrà ser
exercida pel prenedor (art. 106 Llei de Contracte d'Assegurança).
En les assegurances de dependència l'oposició a la pròrroga del contracte només podrà ser
exercida pel prenedor (art. 106 ter Llei de Contracte d'Assegurança).

• DECLARACIONS SOBRE EL RISC
En les assegurances de persones, el prenedor o l'assegurat no tenen obligació de comunicar la
variació de les circumstàncies relatives a l'estat de salut de l'assegurat, que en cap cas no es
consideraran agreujament del risc (art. 11 Llei de Contracte d'Assegurança).

• ASSEGURANCES DE DECESSOS
Per l'assegurança de defunció l'assegurador s'obliga, dins dels límits establerts en la Llei de
Contracte d'Assegurança i a la pòlissa, a prestar els serveis funeraris pactats a la pòlissa per al
cas en el qual es produeixi la mort de l'assegurat. L'excés de la suma assegurada sobre el cost
del servei prestat per l'assegurador correspondrà al prenedor o, en el seu defecte, als hereus.
En el supòsit que l'assegurador no hagués pogut proporcionar la prestació per causes alienes a
la seva voluntat, força major o per haver-se realitzat el servei a través d'altres mitjans diferents
als oferts per la companyia d'assegurances, l'assegurador quedarà obligat a satisfer la suma
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assegurada als hereus de l'assegurat mort, no sent responsable de la qualitat dels serveis
prestats.
En cas de concurrència d'assegurances de defunció en una mateixa companyia d'assegurances,
l'assegurador estarà obligat a tornar, a petició del prenedor, les primes pagades de la pòlissa
que hagi decidit anul·lar des que es va produir la concurrència.
En cas de mort, si s'hagués produït la concurrència d'assegurances de defunció a més d'una
companyia d'assegurances, l'assegurador que no hagués pogut complir amb la seva obligació
de deixar el servei funerari en els termes i condicions previstos al contracte, vindrà obligat al
pagament de la suma assegurada als hereus de l'assegurat mort (art. 106 bis Llei de Contracte
d'Assegurança).

• ASSEGURANCES D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA, DEPENDÈNCIA I DEFUNCIONS
Per l'assegurança de dependència l'assegurador s'obliga, dins dels límits establerts en la Llei de
Contracte d'Assegurança i a la pòlissa, entenent per situació de dependència la prevista en la
normativa reguladora de la promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en
situació de dependència (art. 106 ter Llei de Contracte d'Assegurança)
En les assegurances d'assistència sanitària, dependència i de defuncions, llevat d'en els
contractes en els quals expressament es prevegi un únic prestador, es posarà a disposició de
l'assegurat, de forma fàcilment accessible, una relació de prestadors de serveis que garanteixi
una efectiva llibertat d'elecció, dins dels límits i condicions de la pòlissa.

• CONSORCI DE COMPENSACIÓ D'ASSEGURANCES
Per al compliment pel Consorci de les seves funcions en matèria de compensació de pèrdues
derivades d'esdeveniments extraordinaris, és obligatori el recàrrec al seu favor pel que es
refereix a assegurances de coses, els rams de vehicles terrestres, vehicles ferroviaris, incendi i
elements naturals, altres danys als béns, i pèrdues pecuniàries diverses, així com les modalitats
combinades d'aquests, o quan es contractin de forma complementària. També en el ram de
responsabilitat civil en vehicles terrestres automòbils.
No obstant això, serà obligatori un únic recàrrec en el ram de responsabilitat civil de vehicles
terrestres automòbils, si a més de la cobertura d'assegurança de responsabilitat civil de
subscripció obligatòria de l'automòbil s'hagués contractat amb caràcter voluntari una
assegurança de responsabilitat civil o una assegurança de danys en relació amb el mateix
vehicle a motor (art. 7.b RDL 7/2004 Estatut Legal del Consorci de Compensació
d'Assegurances).
En les assegurances contra danys i responsabilitat civil en vehicles terrestres automòbils, el
Ministeri d'Economia i Competitivitat, a proposta del Consorci, podrà fixar una franquícia a
càrrec de l'assegurat per als supòsits en els quals el Consorci tingui obligació d'indemnitzar
(art. 8.5 RDL 7/2004 Estatut Legal del Consorci de Compensació d'Assegurances).

