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Més de

Prevenir és assegurar-te
Informa’t al 890 300 o info@e-financera.com

•Responsabilitat Medioambiental
•Flotes de vehicles
•PIME
•Responsabilitat Civil
•Tot Risc Construcció
•Avaria Maquinària
•Transport de mercaderies
•Desenal de danys

NO POTS EVITAR ELS 
IMPREVISTOS.PERÒ, SÍ LES 

SEVES CONSEQÜÈNCIES.

La Maeva Estévez és esquiadora especialitzada en SBX i 
esponsoritzada per Financera d’Assegurances. Ha 
aconseguit la segona posició a la classificació general 
de la Copa d'Europa de boardercross.
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SUMARI

Tots voldríem no haver-les de fer ser-
vir, però és necessari tenir assegura-
des determinades coses. Les persones 
necessitem tenir garanties que certes 
coses continuarem tenint-les l’ende-
mà.

No parlem estrictament de coses 
materials. ¿Recorden aquell anunci 
d’una companyia asseguradora que 
demanava si se li podien garantir el 
cel, la terra, les balenes, els arbres, les 
abraçades i els petons? Tots necessi-
tem aquestes coses, que el sol surti 
cada dia. I, si bé és cert que és difícil 
poder assegurar els intangibles, te-
nir-los garantits, sí que busquem ma-
ximitzar les cobertures per guanyar 
en tranquil·litat.

Les assegurances, doncs, ens ser-
veixen, en gran manera, per co-
brir-nos les espatlles i poder tirar 

endavant després de determinades 
situacions, el cost de les quals és in-
assumible per a la majoria de les but-
xaques. Les lleis ens obliguen a tenir 
assegurances de llar i de vehicle, com 
a mínim per cobrir els danys que es 
puguin causar a tercers, però la ma-
joria tenim altres assegurances: com-
plement de la CASS, del contingut de 
la llar, una cobertura més àmplia 
que la mínima exigida en el vehicle... 
I també s’asseguren obres d’art, úni-
ques i irrepetibles, les cames de fut-
bolistes, o les veus de cantants.

Amb la mateixa premissa: evitar 
quedar-nos sense coses molt preua-
des, es treballa en l’àmbit de la segu-
retat i la salut en el treball. Cal evitar 
al màxim els accidents, i quan no es 
pugui, reduir-ne tant com sigui pos-
sible les conseqüències.

La necessitat de 
tenir garanties

INTRODUCCIÓ
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Les assegurances i el que les envolta acostumen a 
generar moltes preguntes. Per això intentarem respondre 
els interrogants més freqüents, com ara què es pot 
assegurar i què s’ha d’assegurar, en què ens 
hem de fi xar en contractar una assegurança 
o per què és recomanable tenir una 
assegurança complementària de salut.

PREGUNTES FREQÜENTS

Els interrogants 
que ens genera
el món de les 
assegurances

Què es pot assegurar?
D’assegurances n’hi 

ha de tot tipus, i ho po-
den cobrir gairebé tot. 
Així, trobem assegu-

rances ben habituals, com poden 
ser les del vehicle o la llar, per 
cobrir els possibles danys a ter-
cers i fi ns a tot risc. Però també 
existeixen assegurances menys 
habituals. Diversos jugadors de 
futbol s’han assegurat les cames 
o alguna cantant s’ha fet assegu-
rar el cul. Aquestes assegurances 
són més difícils de gestionar, ja 
que el valor del que s’assegura 
és subjectiu. També es poden 
assegurar obres d’art o edifi cis 
emblemàtics. És un sector que 
s’adapta a les necessitats que van 
sorgint i avui tenim asseguran-
ces vinculades a la pandèmia de 
Covid-19.

1 Quines asseguran-
ces són obligatòri-
es?

A Andorra, com 
a molts altres llocs, 

hi ha algunes assegurances que 
és obligatori contractar. La pri-
mera que normalment ve al cap 
és la de vehicles, que com a mí-
nim ha de cobrir la responsabi-
litat civil del conductor perquè 
en cas d’accident faci front als 
danys personals i materials que 
se’n puguin derivar. 

Una altra assegurança de ca-
ràcter obligatori és la que cobreix 
els possibles danys a tercers de la 
llar o del comerç. 

I una darrera assegurança 
obligatòria és la dels escolars, de 
la qual han de disposar tots els 
estudiants dels diferents siste-
mes educatius.

2

En què fi xar-nos a l’hora de contractar una assegurança?
El primer de tot és consultar diferents ofertes i compa-

rar-les per comprovar que es donen els mateixos serveis. 
Així mateix, és important exigir la pòlissa i llegir-la detin-
gudament per assegurar-se que reflecteix el que s’ha pactat. 

És imprescindible informar-se adequadament del tipus de carència i de la 
seva durada, especialment en les assegurances relacionades amb la salut. 
És bo recordar que la durada del contracte ha d’estar indicada en les con-
dicions de la pòlissa i que tant una part com l’altra poden oposar-se, per 
escrit, a la seva renovació.

3 Quines són les assegurances multirisc bàsiques de la llar?
Continent, contingut i responsabilitat civil són les cober-

tures bàsiques d’una assegurança multirisc de la llar. Amb 
aquestes s’asseguren els danys al continent (sostres, terres, 
instal·lacions, fi nestres...), al contingut (mobles i objectes que 

es puguin fer malbé en accidents) i la responsabilitat civil (si es causen 
danys a terceres persones). Cada pòlissa estableix els sinistres que inclou 
i les exclusions. Pel que fa al contingut, s’aconsella que la indemnització 
sigui pel valor nou o de reposició. Quant a la responsabilitat civil es reco-
mana que es contracti com a mínim per 300.000 euros.

5

Per què és recomanable una assegurança complementària 
de salut?

A Andorra estem coberts per la major part dels actes mè-
dics per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), però 
no fi ns al 100%. Per això és molt útil poder tenir una asse-

gurança complementària, que cobreixi el total de la despesa. A més, quan 
disposem d’una assegurança complementària podem tenir un ventall més 
ampli de professionals i centres mèdics, dins i fora del país. 

Això sense oblidar l’avantatge inicial de no haver-se de preocupar a l’ho-
ra de fer-se visitar per un metge pel seu cost i per si es podrà pagar o no.

4
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Quina és 
l’asseguran-
ça mínima 
per a un ve-
hicle?

Perquè un vehicle, ja sigui un 
cotxe, una motocicleta o un ca-
mió, pugui circular és necessari 
tenir l’assegurança de respon-
sabilitat civil obligatòira. Les 
cobertures d’aquest tipus d’as-
segurança es fi xen per llei i són 
vàlides a tots els països del Con-
veni Multinacional de Garanti, 
en el qual s’inclou Andorra, tots 
els de la Unió Europea, Islándia, 
Noruegoa i Suïssa. Aquesta as-
segurança indemnitzarà com a 
màxim per 15 milions d’euros en 
cas de danys materials i fi ns a 70 
milions per cada víctima en cas 
de danys personals. Això sí, no 
es cobreixen els sinistres causats 
per mala fe de l’assegurat.

10 Què és l’as-
segurança a 
tercers dels 
vehicles?

L’assegu-
rança a tercers és una de les 
més habituals quan el vehi-
cle ja no és gaire nou. Aquesta 
dona cobertura pels danys que 
es causin a altres vehicles. Una 
bona assegurança a tercers, a 
part de l’assegurança mínima 
obligatòria, ha d’incloure una 
cobertura addicional de res-
ponsabilitat civil, que cobreixi 
els danys que causi el vehicle i 
ampliï la indemnització fins als 
50 milions d’euros. Aquesta as-
segurança ha de comptar amb 
cobertura de defensa penal i 
reclamació de danys i és bo que 
incorporin algunes garanties 
més, com ara l’assistència en 
viatge.

11

Què fa la fi gura del corredor d’assegurances i de quina ma-
nera ens pot ajudar?

El corredor d’assegurances assessora el client i defensa els 
seus interessos en cas de sinistre, també davant la compa-
nyia asseguradora. 

El corredor sempre lluitarà pel client, intentarà facilitar-li els despla-
çaments i oferir-li el major i millor servei possible, i sense perjudicar la 
companyia d’assegurances.

Contractar una assegurança a través d’un corredor o a la companyia no 
ha de fer-ne variar el preu. 

7

Com calcular el valor correcte pel qual assegurar la llar?
És fonamental assignar el valor correcte al continent i al 

contingut, ja que si no ens podríem trobar que la indemnit-
zació no sigui sufi cient perquè moltes companyies apliquen 
el que es coneix com a “regla proporcional”, segons la qual 

les indemnitzacions són proporcionals a les primes satisfetes. Així, el va-
lor per assegurar és el de reconstrucció, excloent el valor del sòl, que no 
s’assegura, i per encertar-la, el millor serà assessorar-se prop d’un expert 
en construcció. De totes maneres, s’aconsella escollir la companyia que 
permeti un marge de diferència en la valoració de com a mínim un 15% 
abans d’aplicar la regla proporcional.

6

Per què tenir una 
assegurança de 
responsabilitat ci-
vil de la llar? 

L’assegurança 
de responsabilitat civil de la llar 
és la més important de les cober-
tures que ofereix una asseguran-
ça multirisc, i l’única imprescin-
dible. Aquesta assegurança farà 
front a les indemnitzacions que 
l’assegurat hagi de satisfer pels 
danys que ocasioni a tercers. En  
cas que es produeixin lesions, 
les indemnitzacions seran molt 
més quantioses, fet pel qual es 
recomana que la cobertura sigui 
de com a mínim 300.000 euros, i 
si l’augment de la prima és rao-
nable, seria recomanable doblar 
aquesta quantitat.

8 Què cobreix l’asse-
gurança escolar?

Les asseguran-
ces d’accident i de 
r e s p o n s a b i l i t a t  

civil escolar són obligatòries al 
Principat. Tot alumne escolarit-
zat, en qualsevol dels sistemes 
educatius o centres del país, ha 
de tenir una pòlissa. Perquè si-
guin efectives cal notifi car si es 
canvia d’escola. Aquesta assegu-
rança cobrirà els accidents que 
tinguin lloc a l’escola, però tam-
bé en els trajectes d’anar i tornar 
del centre educatiu o en les acti-
vitats organitzades per l’escola. 
Algunes inclouran també les ac-
tivitats extraescolars, i és bo revi-
sar que l’esquí escolar s’inclogui 
a la pòlissa.

9
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CONFIANÇA
EXPERIÈNCIA

PROXIMITAT
SOLVÈNCIA

La 1a companyia
d’assegurances d’Andorra

70 anys 1951-2021

AV. MERITXELL, 88, AD500 ANDORRA LA VELLA  · TELÈFON: 806 806 · FAX: 824 605 · caa@xsa.ad

Més de 50 anys
al vostre servei amb 
la vostra confi ança

Av. Meritxell, 88, 1r esquerra - AD500 Andorra la Vella  - Tel.: 804 490 - Fax: 865 100 - s&c@xsa.ad - s&c@andorra.ad

ELS VOSTRES ASSESSORS EN ASSEGURANCES
Professionalitat, experiència, proximitat, solvència i servei

· Automòbils
· Multirisc a la carta (llar, comunitats, 
comerç, hotels, etc.)

· Incendi-Robatori
· Responsabilitat civil general
· Exposicions

· Tot risc de la construcció
· Garantia desenal
· Maquinària
· Assegurança accident personal
· Vida
· Transport

Agents exclusius  COMPANYIA ANDORRANA D’ASSEGURANCES SA
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accident:
[s. XIV; del ll. accĭdens, -ntis ‘que so-
brevé’]  
m 2 Esdeveniment fortuït del qual se 
segueix un dany. Tenir un accident. 
Accident de circulació. Accident de 
treball.
3 Indisposició que ve sobtosament i 
deixa sense sentits, sense moviment.
4 Atac apoplèctic.

assegurdor -a: 
[de assegurar]
1 adj Que assegura. Companyia asse-
guradora.
2 m i f ASSEG 1 Persona que assumeix 
el cobriment de riscs de tercers. 2 p ext 

Agent d’assegurances i tota persona 
professionalment dedicada a activi-
tats asseguradores.
  
assegurança: 
[1803; de assegurar]
f 1 1 Acció d’assegurar o d’assegurar-se; 
2 l’efecte.
2 ASSEG Instrument juridicoeconò-
mic que té per fi nalitat la satisfacció 
de necessitats futures i eventuals, ba-
sant-se en els principis del mutualis-
me.
3 assegurança social ASSEG Tipus d’as-
segurança que comporta una garantia 
contra els riscs personals que poden 
afectar els individus en llur capacitat 
de treball i, consegüentment, la renda 
de llurs famílies.

assegurar: 
[s. XIII; de segur]
v 2 1 tr Posar en estat de confi ança, de 
seguretat. 2 pron Esdevenir segur.
3 tr Afi rmar com a certa (una cosa). 
Ens van assegurar que ho portari-
en. 4 ASSEG 1 tr Garantir contra 
determinats riscs per mitjà d’una 

assegurança. 2 tr p ext Fer ga-
rantir. 3 pron Fer-se garantir.

carència:
5 període de carència (o de manca) 
ECON 1 En les assegurances, lapse co-
titzat que cal per a poder ésser bene-
fi ciari d’una prestació determinada.

franquícia:
[1839; de franc2]
f 1 DR 1 Exempció del pagament de 
certs drets o de serveis públics. 
2 ASSEG Tant per cent sobre el valor 

dels efectes assegurats, a partir del 
qual comença a comptar la responsa-
bilitat de l’assegurador.

garantia: 
[1839; de garant]
f 1 Acció de garantir.
2 Mitjà amb què hom garanteix quel-
com. Ens cal garantia de part d’ell.
3 DR CIV Contracte accessori del 
principal que té per fi nalitat d’asse-
gurar al creditor el compliment de 
l’obligació.
4 DR MERC Assegurament del bon 
funcionament, durant un temps de-
terminat, d’alguna cosa que hom ven 
i de substituir-ne les peces defectuo-
ses en cas d’avaria.

pòlissa: 
[1458; de l’it. pòlizza, íd., del b. ll. apo-
dixa, i aquest, del gr. apódeixis ‘de-
mostració, prova’]
f 1 1 DR MERC ASSEG Document on 
hom formalitza, per imposició legal 
o per costum, determinats contractes 
mercantils.    

prenedor: 
[de prendre i -dor1] 
m i f DR MERC 1 Persona que rep un 
efecte de comerç i que està legitimada 
per a cobrar-lo.
2 Persona que pren un contracte d’ad-
hesió, especialment una assegurança.

prima:  
[s. XX; del fr. prime, íd., i aquest, de 
l’angl. premium (amb pronúncia 
angl.), del ll. praemium ‘premi’]  
f 1 ASSEG Suma pagada per l’assegu-
rat a una companyia d’assegurances.

Sovint, quan es parla 
d’assegurances es 
fan servir termes 
que de vegades no 
es tenen gaire clars. 
Per això, recollim les 
defi nicions que fa el 
‘Gran diccionari de la 
llengua catalana’ de 
l’Enciclopèdia d’algunes 
d’aquestes paraules.

LES PARAULES CLAU

Diccionari de les assegurances

COMPANYIA ANDORRANA 

EXCLUSIVAMENT ASSEGURANCES VIDA-ESTALVI

UN EQUIP AMB LLARGA EXPERIÈNCIA EN LA GESTIÓ D’ESTALVIS   

TRACTE PERSONALITZAT

MÉS D’UNA DÈCADA DONANT SERVEI 

C/ Prat de la Creu, 96, 2n 3a
AD500 Andorra la Vella

Tel.: +376 801 680· assivorisa@andorra.ad 
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L’objectiu final de les normes de se-
guretat i salut en el treball és el d’eli-
minar els accidents, i quan no sigui 
possible, que les seves conseqüències 
siguin pràcticament nul·les. Així, la 
premissa de la qual es parteix és la 
tan coneguda “millor prevenir que 
curar”.

El primer és reduir les possibili-
tats d’accident. Aquí són qüestions, 
sovint, de sentit comú: deixar els 
passadissos de circulació sense en-

trebancs, no fer piles inestables de 
mercaderies, tancar els calaixos i les 
portes dels armaris per evitar cops... 
Quan no es poden evitar les situaci-
ons de risc, cal  que aquest sigui el 
més mínim possible. D’aquí que s’es-
tableixi l’obligatorietat d’adoptar un 
seguit de mesures quan cal treballar 
en façanes o teulades. De la mateixa 
manera, primer s’adopten mesures 
de caràcter més global, que afecten 
el conjunt de les instal·lacions, i les 

normes de seguretat i salut en el treball

la premissa: millor 
prevenir que curar

A la feina, com a tot arreu, sempre és millor prevenir 
que curar. D’aquesta premissa parteixen, en gran 
manera, les normes que regulen la seguretat i la 
salut en el treball. Es busca evitar accidents i reduir-
ne les conseqüències.
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últimes mesures són les de caràcter 
individual. L’adopció d’equips de pro-
tecció individual (EPIs), com poden 
ser l’ús de casc o guants, són la darre-
ra barrera de protecció.

És responsabilitat de l’empresa-
ri garantir la seguretat i la salut en 
el treball, és l’últim responsable en 
matèria de riscos laborals i ha d’as-
sumir el cost de la protecció dels tre-
balladors. Però no tot és obligació de 
l’empresari. Els treballadors també 

tenen deures: s’han de deixar cuidar, 
complir les normes de seguretat im-
plementades i fer ús dels equips de 
protecció quan sigui necessari. Dit 
d’una altra manera, és obligació de 
l’empresari cuidar dels treballadors, 
però també és un deure del treballa-
dor deixar-se cuidar.

PRINCIPALS OBLIGACIONS
Entre les obligacions de l’empresari 
destaca la d’adoptar les mesures ne-

cessàries perquè els equips de treball 
siguin els adequats, proporcionar als 
treballadors els equips de protecció 
individuals necessaris per als tre-
balls a desenvolupar i vetllar pel seu 
ús efectiu quan siguin necessaris. 
L’empresa també ha de vetllar per 
la vigilància periòdica de l’estat de 
salut dels seus treballadors en fun-
ció dels riscos inherents a l’activitat 
laboral, una vigilància que l’empresa 
ha d’encarregar a persones externes 

o a serveis de prevenció amb perso-
nal capacitat per dur a terme aquesta 
tasca.

Per part dels treballadors, cal que 
se sotmetin als exàmens de salut 
quan siguin obligatoris. De la matei-
xa manera, han d’utilitzar correcta-
ment les màquines, aparells, estris, 
substàncies perilloses, equipaments 
de transport i altres mitjans de tre-
ball necessaris i d’acord amb la na-
turalesa de les feines i els riscos pre-
visibles. Igualment, no poden posar 
fora de funcionament, ni canviar o 
desplaçar dispositius de seguretat i 
han d’utilitzar-los correctament. En 
aquest sentit, estan obligats a indicar 
immediatament, ja sigui a l’empre-
sari o bé al delegat dels treballadors, 
qualsevol situació laboral que raona-
blement es consideri que comporta 
un perill greu o imminent per a la 
seguretat i la salut en el treball, així 
com tot defecte que s’hagi comprovat 
en els sistemes de protecció. Tam-
bé han de contribuir que es puguin 
complir les tasques i exigències im-
posades per l’autoritat competent per 
protegir la seguretat i la salut dels 
treballadors i que l’empresari pugui 
garantir que el medi i les condicions 
de treball siguin segurs.

• Filtre amb un sistema d’autorevisió per a comprovar el buit i assegurar un ajustament òptim
• Filtració més efi cient i segura
• Bon funcionament en ambients humits, proveïts d’una carcassa exterior dura, 

que protegeix el fi ltre
• Resistència a l’obstrucció en ambients amb pols molt fi na (assajat i provat amb Dolomita)
• Fàcils de netejar i reutilitzar
• Compatibles amb mascaretes de JSP Force 8 i 

mascaretes Force 10 Typhoon

FILTRES PRESSTOCHECK DE JSP
PRESSIÓ I SEGELLAT AL BUIT

TIPUS DE FILTRES 
P3, A2P3 I ABEK1P3

A2P3
Protegeix de gasos, vapors orgànics i partícules de 
pols molt fi na. EN140

ABEK1P3
Protegeix de gasos i vapors orgànics, inorgànics, 
vapors àcids, amoníac, partícules sòlides i 
líquides. EN14387

P3
Especial per a partícules sòlides i líquides. EN143

Compatibles amb mascaretes de JSP Force 8 i 

Protegeix de gasos, vapors orgànics i partícules de 

Protegeix de gasos i vapors orgànics, inorgànics, 

Especial per a partícules sòlides i líquides. EN143

GUANYADORA DEL PREMI 
D’INNOVACIÓ DE BSIF

Tel. 74 20 20 - comercial@ferreteriaprincipat.com
SANT JULIÀ - ANDORRA LA VELLA - ENCAMP
www.ferreteriaprincipat.com

Diferents de la resta del mercat!
Pressionant l’entrada d’aire aconseguim fer 
el buit i podem comprovar si la mascareta 
queda ben segellada i col·locada 
correctament.
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ACA SEGURS, corredoria d'assegurances de 
l'Automòbil Club d'Andorra. Servei exclusiu
per als socis del Club

www.aca.ad

Tenir 
la seguretat 
que estàs amb 
qui has d’estar




