
 
Cobertura Societats Professionals 
Les Societats Professionals tindran la consideració d’“Assegurats” per la pòlissa només 
quan es compleixin els requisits següents: 
 

- Quan es tracti de societats constituïdes o adaptades a l’empara de la Llei 2/2007. 
- Que en el seu objecte social hi hagi previst l’exercici en comú de l’odontologia i 

l’estomatologia. 
- Que estiguin degudament inscrites en el Registre oficial del Col·legi Prenedor i 

donades d’alta en aquesta pòlissa. 
- Que la societat professional tingui una facturació per prestació de serveis mèdics que 

no superi l’import de 500.000 €. 

Si es donen aquestes condicions, la societat professional tindrà la condició d’Assegurat i la 
cobertura serà la següent: 

 Si tots i cadascun dels socis professionals de la societat que estan donats 
d’alta i assegurats en la present pòlissa o en qualsevol altra de Zurich que 
cobreixi la seva responsabilitat civil professional, quedarà emparada qualsevol 
reclamació dirigida contra la societat. 

 En cas contrari, únicament quedaran emparades les reclamacions contra la 
societat derivades d’actes mèdics d’un soci que sigui assegurat en la present 
pòlissa o en qualsevol altra de Zurich que cobreixi la seva responsabilitat civil. 

 
No es cobra prima addicional 
En el supòsit que una mateixa reclamació s’efectuï conjuntament contra la 
societat i un assegurat persona física, el límit per sinistre serà únic i 
compartit per ambdós.  
 
Cobertura Societats no Professionals 
Les societats no professionals, societats limitades i societats limitades unipersonals, podran 
tenir la condició d’Assegurat sempre que compleixin els requisits que es detallen i  
mitjançant l’abonament de la prima addicional indicada a l’apartat “prima de la pòlissa”: 

- Que en el seu objecte social hi hagi previst l’exercici en comú de l’odontologia i 
l’estomatologia. 
- Que la societat tingui una facturació per prestació de serveis mèdics que no superi 
l’import de 500.000,00 € anuals. 

Si es donen aquestes condicions, la societat tindrà la condició d’Assegurat i la cobertura 
serà la següent: 

 Si tots i cadascun dels socis professionals de la societat que estiguin donats d’alta i 
assegurats en la present pòlissa o en qualsevol altra de Zurich que cobreixi la seva 
responsabilitat civil professional, quedarà emparada qualsevol reclamació dirigida 
contra la societat, sempre que l’acte origen de la reclamació sigui en exercici de 
l’odontologia i l’estomatologia. 

 En cas contrari, únicament quedaran emparades les reclamacions contra la societat 
derivades d’actes mèdics d’un soci que sigui assegurat en la present pòlissa o en 
qualsevol altra de Zurich que cobreixi la seva responsabilitat civil professionals. 

Es cobra prima addicional -  
En el supòsit que una mateixa reclamació s’efectuï conjuntament contra la societat 
i un assegurat persona física, el límit per sinistre serà la suma dels contractats per 
cadascun d’ells. 
 
 


