
 

 
 

 

 

 

RESPONSABILITAT CIVIL 
Col·legis Oficials de Psicologia 

 

 

 
La present assegurança cobreix  reclamacions formulades 

contra l’Assegurat per la Responsabilitat Civil que li pugui 
ser exigida en l’exercici de la seva activitat professional 

de Llicenciat / Graduat en Psicologia, així com les 
activitats col·legials pròpies del Prenedor, incloent 

l’activitat de Mediació de Conflictes, estant l’ Assegurat 

legalment habilitat per al seu exercici i en compliment dels 
requisits que per al exercici d’aquesta professió 

s’exigeixen a cada moment. 

Cobertures 

 Responsabilitat Civil Professional 

 Responsabilitat Civil d’Explotació 

 Responsabilitat Civil Locativa 

 Danys a expedients i documents 

 Danys patrimonials primaris 

 Danys morals no conseqüencials 

 RC Protecció de Dades Personals 

 Subsidi per Inhabilitació Professional 

 Defensa jurídica i fiances judicials 

 Despeses de defensa propietat 
intel·lectual/industrial 

 Defensa enfront d’agressions 

 Alliberament de despeses 

 Deshonestedat d’empleats 

 
Àmbit Temporal: 

 Retroactivitat il·limitada. 
 

Àmbit Territorial i Jurisdiccional 

 Espanya i Unió Europea. 

 
 

Exemples de Reclamacions 

 Per Danys Patrimonials: 

Qualsevol sinistre de família, relatiu a adopcions, 

divorcis, custòdia, incapacitats... quan els psicòlegs 

emeten informes i com a resultat es pugui generar un 
dany patrimonial econòmic o fins i tot personal. 

 

Exemples: 

o En procediment de custòdia: cas en el qual la 
dona denuncia al marit per abusos sexuals del 
menor, constatat amb informe psicològic i més 
endavant els abusos resultin ser falsos. 

o En procediment d'incapacitat: fills que disposen 
del patrimoni del pare o la mare en iniciar-se el 
mateix basats en informe psicològic i es genera 
un dany en el patrimoni familiar per espoli del 
mateix. 

o Cas de divorci pel qual es lliura la custòdia dels 
menors a un dels progenitors, o fins i tot la pàtria 
potestat per un informe psicològic en el qual 
s'indica que l'altre no és capaç de custodiar-los, 
sent aquest informe erroni. Això pot provocar 
danys de qualsevol índole, psicològics o fins i tot 
econòmics per no percebre pensió d'aliments a 
l'altre progenitor. 

 Per Danys Personals: 

Qualsevol tractament alternatiu dels quals fan ús els 
psicòlegs, com per exemple teràpies de grup, 

activitats físiques en grup com a ioga, o fins i tot 
activitats recreatives com a teatre o sortides a la 

naturalesa. Qualsevol dany personal accidental que es 
causi podria ser un dany personal indemnitzable. 



 

Responsabilitat Civil Professional Psicologia 

 

MARKEL 

Responsabilitat Civil professional 1.000.000€ 

Responsabilitat Civil d’explotació 1.000.000€ 

Responsabilitat Civil patronal 180.000€ per víctima 

Defensa jurídica, Prestació de fiances judicials Inclosa 

Responsabilitat Civil de mediació Inclosa 

Responsabilitat Civil Locativa Inclosa 

Danys a documents de tercers 90.000€ 

Alliberament de despeses Inclosa 

Danys patrimonials primaris 1.000.000€ 

 

Subsidi per inhabilitació professional: subsidi Màxim Mensual 
45.000€ (2.500€/mes. Màx 18 

mesos) 

Responsabilitat civil por protecció de dades personals 300.000€ 

Franquícia per a la Cobertura RC per Danys Patrimonials 

Primaris i Danys a Documents de tercers 

 
 

Franquícia:  

 

Responsabilitat civil protecció de dades personals per sinistre 

 

3.000€ 

Resta Sense franquícia 

Àmbit territorial Unió Europea 

Retroactivitat Il·limitada 

Danys morals no conseqüencials 60.000€ 

Despeses de defensa en matèria de propietat intel·lectual 

o/o industrial 

 

150.000€ 

Deshonestedat d’empleats 150.000€ 

Lliure elecció d’advocat 30.000€ 

Agressions 30.000€ 

Cobertura per a congressos, seminaris, etc. Tot el món 
excepte USA i Canadà 

 

Inclosa 

 


