
Assegurança de comunitat 
 

Document d’informació sobre el producte d’assegurança  

Empresa: Nortehispana de Seguros y Reaseguros, S.A.U. 

Registrada a: Espanya. Núm. autorització entitat asseguradora: C0275 

Producte: Assegurança 
comunitat llar plus 

 
 
La informació precontractual i contractual completa relativa al producte d’assegurança es facilita en altres documents com ara la 
nota informativa, així com les condicions generals, particulars i, si escau, especials del contracte d’assegurança. 
 

En què consisteix aquest tipus d’assegurança? És una assegurança multirisc per a edificis i comunitats de 
propietaris que està concebuda com a complement de l’assegurança de llar i estudiada especialment per cobrir les necessitats 
d’assegurament dels edificis d’habitatges tant si estan distribuïts en copropietat com en règim de lloguer.  
 
 

 
Què s’assegura? 
Resum de les principals cobertures de 
l’assegurança i riscos que pot assegurar el 
contractant segons la modalitat escollida en el 
contracte. 

 Incendi, explosió i caiguda de llamp. 

 Riscos extensius: danys materials directes 
produïts per actes de vandalisme o 
malintencionats, pluja, vent, pedra, neu, 
inundació, per trencament, desbordament, 
desviació accidental, despeses de desenfangar i 
extracció de llots, fum, vessament, fuita o 
escapament accidental de les instal·lacions 
automàtiques d’extinció d’incendis. 

 Demolició i desenrunament. 

 Pèrdua de lloguers. 

 Desallotjament forçós. 

 Danys estètics. 

 Danys per col·lisió. 

 Ones sòniques. 

 Danys produïts per l’aigua: responsabilitat civil 
aigües i despeses de localització i reparació. 

 Robatori i espoliació: danys i desperfectes en el 
continent per robatori. 

 Trencament de llunes, vidres i miralls. 

 Responsabilitat civil extracontractual, fiança, 
defensa i reclamació: despeses de defensa per 
responsabilitat civil. 

 Garanties complementàries: minoració de 
sinistres i salvament. 

 

  
 

Què no està assegurat? 

 Qualsevol despesa o cobertura que no prevegin 
les condicions generals o particulars del 
contracte. 

 Elements incorporats individualment pels 
copropietaris o usuaris, excepte si es tracta de 
la substitució d’algun element d’origen. Si és 
així, s’ha de tenir en compte que no queda 
coberta la diferència de preu o valor entre els 
elements reformats i els d’origen. 

 

  
 

Hi ha restriccions pel que fa a la 
cobertura? 
 El contracte detalla l’abast de cadascuna de les 

cobertures, així com alguns supòsits que no 
queden emparats. Al marge de tot això, i com a 
norma general, cal tenir present que mai 
queden coberts els fets malintencionats 
realitzats per l’assegurat, desgast normal, 
defecte propi o conservació defectuosa dels 
béns, esdeveniments qualificats pel poder 
públic de catàstrofe o calamitat nacional, així 
com enfonsaments o corriments de terra. 

 
 
 
 
 
 
 



 

On estic cobert? 
 Les cobertures d’aquest contracte tenen efecte a tot el territori de l’Espai Econòmic Europeu i dels estats adherits al 

Conveni multilateral de garantia i al Principat d’Andorra. 

 No obstant això, hi ha garanties que tenen un àmbit territorial diferent; en aquests casos, cal atenir-se al que 
especifiqui cadascuna. 

 
 
 

 

Quines són les meves obligacions? 
• Facilitar informació veraç i precisa en la contractació de l’assegurança i comunicar, al llarg del contracte, les 

variacions que es produeixin sobre el risc, tan aviat com sigui possible. 

• Atendre el pagament del rebut de l’assegurança en el moment en què se li presenti al cobrament. 

• Comunicar a l’asseguradora l’esdeveniment de l’incident dins el termini màxim de set dies, comptat a partir de la 
data en què es va conèixer, llevat que es pacti un termini més ampli en el contracte. 

 
 
 
 

 

Quan i com he d’efectuar els pagaments? 
En el moment de la contractació i segons la forma de pagament que indica el contracte. Si el contracte es prorroga, en 
la data d’inici de la renovació. El pagament es pot efectuar mitjançant domiciliació bancària o, si escau, en efectiu. 

 
 
 
 

 

Quan comença i finalitza la cobertura? 
Un cop abonat el primer pagament, la cobertura comença i finalitza a les hores i dates que indica el contracte.  

 
 
 
 

 

Com puc rescindir el contracte? 
Mitjançant una notificació escrita adreçada a l’entitat asseguradora i efectuada com a mínim amb un mes d’antelació 
a la conclusió del període de l’assegurança en curs. 

 
 
 
 
 


