
                                                                  

FORMULARI ADHESIÓ A LA PÒLISSA  D’ACCIDENTS PER ENTITATS ASSOCIADES A 

L’AGRUPACIÓ DEL BESTIARI FESTIU I POPULAR DE CATALUNYA PER A L’ANY 2018 

DADES DE L’ENTITAT 

NOM ENTITAT  NIF ENTITAT  

DOMICILI  

POBLACIÓ  CODI POSTAL  

CORREU ELECTRÒNIC  TELÈFON  

 

DADES DEL RESPONSABLE 

NOM I COGNOMS  DNI  

CORREU ELECTRÒNIC  TELÈFON  

 

NOMBRE DE PERSONES QUE CAL ASEGURAR  

 

 

CAPITALS I COSTOS PER ASSEGURAT: 

 CAPITAL ASEGURAT 

MORT 15.000 € 

INVALIDESA 30.000 € 

ASSISTÈNCIA SANITARIA * il·limitada en centres concertats i 600 € de lliure elecció 

COST ANUAL 7 € per persona 

 

 La pòlissa col·lectiva es renova anualment el dia 1 de juny. Es poden fer adhesions passada aquesta data. En aquest cas, 

la prima a abonar correspondrà a la part proporcional segons el període contractat. 

 L’assegurança d’accidents és innominada. No es requereix presentar un llistat de les persones a assegurar.  

 Les tarifes indicades en aquest document són els preus vigents en el moment de publicació. 

 Per a formalitzar l’adhesió a aquesta pòlissa col·lectiva, cal lliurar aquest full degudament emplenat – en paper o còpia 

escanejada – a  l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya (info@bestiari.cat // Carrer Parlament 5, Local 4, 

08720 Vilafranca del Penedès). 

 

 

 

Signatura del president i segell de l’entitat 

(població i data) ________________________, a ____ de ___________ de 201__ 

D’acord amb l’establert a ala Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals que faciliteu en aquest 

formulari seran objecte de tractament i s’inclouran en el fitxer informatitzat de l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, amb la finalitat de gestionar 

la informació dels socis i desenvolupar l’activitat i el contacte. Així mateix, s’informa que les dades seran transmeses a la corredoria i la companyia d’assegurances 

amb la finalitat de gestionar el servei. En qualsevol moment, es poden exercir els drets d’accés per a consulta, rectificació, actualització o cancel·lació. 
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