Arç Corredoria d’Assegurances, SCCL, amb NIF F58302001 i domicili fiscal al Carrer Casp 43 de Barcelona,
inscrita al registre de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones amb número J-2670

CERTIFICA:
*

Que la FEDERACIÓ D´ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D´ALUMNES DE CATALUNYA (FaPaC)
amb NIF/CIF G08850299 ha contractat, a través d´aquesta corredoria, pòlissa col·lectiva d´assegurança
d´accidents personals amb número 1/4/127996 de la mútua Previsora General MPS i que es mantenen
en vigor des de l´1 de setembre de 2017 fins al 31 d´agost de 2018.

*

Que, subjecte als termes i condicions del contracte, són objecte de cobertura les persones participants a
les activitats organitzades per APA CEIP MONTBUI de Caldes de Montbui amb CIF V58890567 el llistat
de les quals obra en poder de la mutualitat.

*

Que, les prestacions de la pòlissa inclouen totes aquelles activitats de caràcter físic i esportiu regulades
pel RD 849/1993 de 4 de juny que regula les prestacions mínimes de l’assegurança obligatòria esportiva.

*

Que són les seves principals cobertures i límits assegurats per cadascuna de les modalitats:
Cobertures assegurades

Límits

Mort

12.000 euros

Invalidesa permanent absoluta o parcial

20.000 euros

Assistència mèdica i farmacèutica

Il·limitada

Altres cobertures complementàries

Incloses

Persones assegurades

437

I, perquè així consti als efectes oportuns, ho signo a Barcelona a 20 de setembre de 2017

Alfonso B. Bolado
Arç Cooperativa
Les prestacions derivades de les cobertures certificades estan condicionades a la declaració nominal de les persones
assegurades i a la liquidació de la prima corresponent.
Aquest certificat s’ha emès a títol informatiu i no suposa modificació, ampliació o restricció de les condicions generals,
particulars o especials que integren els contractes d’assegurança objecte del certificat.
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Informació del rebut
Rebut nombre AF060817A
Efecte 20 de setembre de 2017
Pagament A la vista
Termini A la vista
TOTAL REBUT 1.748,00 euros

Informació del prenedor i assegurat
Pagador FAPAC - C/ Cartagena, 245 - 08025 Barcelona
Nom de l´AMPA APA CEIP MONTBUI
Població Caldes de Montbui
CIF de l´AMPA V58890567
Codi de l´adhesió AF060817A

Informació de la pòlissa
Pòlissa 1/4/127996
Companya Previsora General MPS
Ram Accidents personals
Període 20 de setembre de 2017 - 31 d´agost de 2018
Risc Activitats extraescolars
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