
 
 

INFORMACIÓ DE SERVEIS LA PUNXA 
 

 
 

MUSAAT - Pòlissa de Responsabilitat Civil 2016 
 
 
La Mútua ha començat a enviar a tots els mutualistes el suplement de renovació de la 
pòlissa per al proper any 2016. 
 
La principal novetat està en que s’incrementen les sumes assegurades, sense cap 
cost addicional. L’escalat de sumes assegurades queda així: 
 

Any 2015 Any 2016 
120.000 150.000 
150.000 187.500 
200.000 250.000 
250.000 312.500 
300.000 375.000 
450.000 562.500 
600.000 750.000 
900.000 1.125.000 

 
Inclou també la cobertura de danys patrimonials primaris ( perjudicis econòmics que no 
siguin conseqüència  de danys personals o materials), les reclamacions en l’exercici 
de la mediació en assumptes civils i mercantils i segueixen vigents les condicions 
introduïdes el 2015: 
 

- Eliminació de la prima complementària 
- Les despeses d’advocat i procurador no formen part de la suma assegurada. 
- La pòlissa inclou la cobertura de societats professionals UNIPERSONALS 
- Possibilitat de contractar també la doble titulació aparellador/arquitecte. 

 
Es mantenen importants descomptes per diferents motius: 
 
a) per l’inici de l’activitat, segons la taula següent: 
 

Any de la 1ª intervenció 
professional 

% de descompte 

2016 65% 
2015 50% 
2014 40% 
2013 30% 
2012 20% 

 



b) per baixa activitat: en la renovació anual s’aplica de forma automàtica i és d’un 20% 
sempre que es compleixin determinats requisits ( no haver comunicat cap treball 
d’obra els últims 5 anys, així com tampoc cap sinistre  i haver estat mutualista de 
forma continuada). 
 
c) Per contractació de pòlisses de la llar. La Musaat comercialitza també la pòlissa per 
a la cobertura de la llar i el 15% de la prima neta de cada pòlissa associada a 
l’aparellador es descompte directament de la prima de la pòlissa de responsabilitat 
civil. 
 
 
 
Volem recordar-vos que també es pot seguir contractant la cobertura addicional per 
danys personals amb una prima molt ajustada. Es tracta d’una cobertura que se suma 
a la ja contractada en la pòlissa general (només per danys personals), segons la taula 
següent: 
 

Suma assegurada 
Pòlissa general 

Suma assegurada 
addicional 

Prima 

150.000 300.000 270,68 
187.500 375.000 291,91 
250.000 500.000 318,45 
312.500 625.000 344,99 
375.000 625.000 318,45 
562.500 687.500 286,60 
750.000 500.000 191,07 

 
 
Ara és el moment de realitzar determinats tràmits, si és el cas: 
 

• modificacions de la suma assegurada ( fins el 18-12-2015) 
• sol·licitud per passar a la pòlissa d’inactius (abans d’acabar l’any). La Musaat té 

contractada una pòlissa gratuïta que dóna una cobertura de 75.000 euros 
durant 12 anys a totes les persones que compleixen determinats requisits ( 65 
anys complerts, baixa d’IAE, que les primes pagades hagin estat superiors a la 
sinistralitat,..). S’ha de demanar expressament. 

 
Per a qualsevol tràmit, gestió o consulta podeu dirigir-vos al departament 
d’assegurances (  a la Dolors o en Jordi) , al telèfon 972-211854 


