
Arç Corredoria d’Assegurances, SCCL, amb NIF F58302001 i domicili fiscal al Carrer Casp 43 de Barcelona,

inscrita al registre de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones amb número J-2670

CERTIFICA:

* Que la FEDERACIÓ D´ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D´ALUMNES DE CATALUNYA (FaPaC)

amb NIF/CIF G08850299 ha contractat, a través d´aquesta corredoria, pòlissa d'assegurança col·lectiva de

Responsabilitat Civil amb número 504.2079 de la companyia FIATC Mútua d'Assegurances.

* Que l´entitat AMPA ESCOLA DE PALS amb CIF G17289539 ostenta la condició d´assegurada al contracte

en els termes i condicions que es detallen més avall.

* Que, subjecta als termes i condicions del contracte, es cobreix la Responsabilitat Civil derivada de danys

materials i personals així com de les seves conseqüències (perjudicis) causats a terceres persones amb

motiu del desenvolupament de les seves activitats estatutàries.

* Que són les seves principals cobertures i límits assegurats:

Límit d´indemnització per sinistre Límit per anualitat Límit per víctima

1.500.000 € 6.000.000 € 900.000 €

Cobertures Sublímits Franquícia

RC d´explotació Sense sublímits 150 €

RC patronal 300.000 € per víctima 150 €

RC per danys a immobles/sinistre i anualitat 750.000 € 150 €

RC de productes o treballs lliurats Sense sublímits 150 €

RC per danys patrimonials primaris/sinistre i anualitat 150.000 € per víctima 10% mínim 1.500 €

Responsabilitat civil de productes 300.000 € per víctima 150 €

Defensa i fiances Incloses Incloses

* Que el contracte és vigent fins el 31 de desembre de 2018 i es renovarà automàticament si cap de les parts

no hi renuncia amb dos mesos d'anticipació sobre la data d'efecte

I, perquè així consti als efectes oportuns, ho signo a Barcelona a 7 de març de 2018

Alfonso B. Bolado
Arç Cooperativa

Aquest certificat s’ha emès a títol informatiu i no suposa modificació, ampliació o restricció de les condicions generals,
particulars o especials que integren els contractes d’assegurança objecte del certificat.
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