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RAQUEL GIRONÈS GIRONA

■La digitalització ha revolucionat
tots els sectors professionals, per-
metent a les empreses ser més
competitives i properes a la socie-
tat. Canvis que també s’han pro-
duït en el món dels mediadors
d’assegurances. L’expert en inno-

vació i màrqueting Emmanuel
Djengue oferirà el pròxim  d’oc-
tubre a Girona  una xerrada sobre
el futur comercial de les assegu-
rances davant d’un món cada ve-
gada més digital. 

L’acte s’emmarca dins la cele-
bració de  la a Setmana Mundial

del Mediador d’Assegurances,
que organitza el Col·legi de Me-
diadors d’Assegurances de Girona
els dies  i  d’octubre. El format
de la celebració combina tant la
vessant tècnica com la institucio-
nal i compta amb la participació
de ponents destacats. 

El primer dia, el  d’octubre,
Djengue oferirà a l’Hotel Carle-
many la conferència tècnica titu-
lada Digitalització i nous models
de distribució. Amb un Màster en
International Management per
l’IAE de Lille (França) i amb un
Màster en Màrqueting Internacio-

nal per la Université Catholique
de Lille (França), Emmanuel
Djengue ha estat, ins al passat
mes de juliol, director de Màrque-
ting i Desenvolupament d’Inese,
on ha desenvolupat una brillant
trajectòria professional, impul-
sant totes les iniciatives de trans-
formació i innovació de l'empresa
des de la seva incorporació a
aquesta, el . Actualment és el
director d’innovació d’RGAX Eu-
ropa.

Amb una sòlida experiència en
Estratègia Digital, és orador habi-
tual en seminaris d'innovació
d'assegurances a Europa i forma
part de la reconeguda comunitat
de Global Shapers, part del Fòrum
Econòmic Mundial, on dirigeix
projectes educatius durant el seu
temps lliure.

Per altra banda, el dijous 
d’octubre, la jornada tindrà un to
més festiu i institucional i es de-
senvoluparà a l’Hotel AC Palau de
Bellavista. L’acte arrencarà amb
una xerrada futbolera. El periodis-
ta i vicepresident de la Demarca-
ció de Girona del Col·legi de Pe-
riodistes de Catalunya, Jordi Grau,
entrevistarà el periodista i profes-
sor de periodisme a la Blanquerna

La digitalització
marca el camí
del mediador
d’assegurances
L’expert en innovació i màrqueting Emmanuel Djengue oferirà a

Girona una conferència sobre el futur comercial de les assegurances
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Imatge d’arxiu de la ponència d’Antonio Martín Carrera, dins la Setmana Mundial del Mediador d’Assegurances. MARC MARTÍ
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Emmanuel Djengue.
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Ramon Besa. 
A més de la conferència d’ober-

tura, durant la jornada de dijous
també es retrà homenatge als me-
diadors veterans i es lliuraran els
diplomes als alumnes del Curs Su-
perior d’Assegurances.

La jornada inalitzarà amb el
lliurament del Premi Sol, guardó
de caràcter anual, que distingeix
l’entitat, organisme o institució
nacional o internacional que ha
destacat per la seva tasca d’enfor-
timent i defensa de la igura del
mediador col·legiat i les seves re-
lacions amb el col·legi. Els inalis-
tes d’aquesta edició són: Aemes,
Axa, Bombers de la Generalitat,
DKV, Mútuacat i Plus Ultra. 

Enguany, la Setmana Mundial
del Mediador d’Assegurances
també comptarà amb un moment
especial i col·legialment rellevant
que des del col·legi no volen reve-
lar. La celebració es converteix,
cada any, en un punt de trobada
on se citen els professionals del
sector assegurador procedents de
diferents punts del país. És una
setmana que ajuda a transmetre a
la societat la imatge de servei i pro-
fessionalitat del mediador d’asse-
gurances. Un lloc d’intercanvi de
pensaments, opinions professio-
nals, personals i, alhora, un lloc
per conèixer una mica millor els
mediadors d’assegurances, les en-
titats asseguradores, els perits i els
representants de la societat civil
gironina i del món empresarial.

Diari de Girona

R.G. GIRONA

■El Col·legi de Mediadors d’Asse-
gurances de Girona aposta ferma-
ment per les noves tecnologies.
Aquest any, l’entitat ha renovat la
seva pàgina web per estar al dia.
«Hem actualitzat i modernitzat la
plataforma per fer-la més àgil, rà-
pida i  intuïtiva», explica el presi-
dent del Col·legi de Mediadors
d’Assegurances de Girona, Jordi
Triola. 

Des que el  el col·legi va pre-
sentar la web corporativa
(www.mediadorsdassegurances.ca
t), com a instrument de servei i in-
formació, amb el temps s’han anat
introduint actualitzacions que ins
i tot han motivat diversos premis i
reconeixements pel seu contingut
i utilitat. El  es va introduir un
important canvi de modernitat,
adequació i eicàcia, i és ara, aquest
, quan s’ha fet una aposta clara
de futur, renovant la imatge i reor-
denant la gran quantitat de contin-
guts que hi ha a la plataforma digi-
tal. Tot amb l’objectiu que aquest
lloc web sigui el portal d’enllaç a les
xarxes socials del col·legi, així com
l’eina que doni resposta a les de-
mandes dels visitants, sent un re-
ferent col·legial. 

El nou disseny es basa en una
imatge més moderna, neta i clara,
major facilitat de lectura, adaptació
a multiplataformes (PC, tablet i
smartphone) i una guia professio-
nal remodelada. Amb aquest canvi
el col·legi pretén estar a l’avant-

guarda de la informació per acon-
seguir els objectius primordials
marcats des del seu inici, que con-
tinuen vigents, i ajustant-se als mo-
ments actuals, com són el servei al
col·legiat i la informació al consu-
midor.

Digitalització dels cursos
La comissió de noves tecnologies
del col·legi també treballa en po-
tenciar les aplicacions per a dispo-
sitius mòbils que hi ha al mercat pel
sector de les assegurances. A més,
l’entitat ha fet enguany una inversió
molt important per digitalitzar els
cursos que ofereix. «Això ens per-
metrà poder treballar a través de
pissarres digitals i realitzar video-
conferències, tot amb l’objectiu de
potenciar la formació», explica
Triola. Un dels cursos més desta-
cats que ofereix el col·legi és el Curs
Superior d’Assegurances, que
aquest any ha arribat a la seva  vint-
i-quatrena convocatòria. 

Una aposta
ferma per
les noves
tecnologies
El col·legi de Mediadors d’Assegurances de
Girona presenta una web més moderna i àgil

El nou disseny es basa
en una major facilitat
de lectura i adaptació a
multiplataformes (PC,
tablet i «smartphone»)
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RAQUEL GIRONÈS GIRONA

■ Fer-se gran i veure augmentar
abusivament la prima de la pòlis-
sa o rebre una notiicació de «no
renovació» del contracte per part
de l’asseguradora després d’haver
patit una malaltia són casos habi-
tuals que es troben els prenedors
d’una assegurança de salut. 

Davant d’això, el Col·legi de
Mediadors de Girona treballa fer-
mament perquè aquests casos es
redueixin a zero. L’objectiu de
l’entitat és aconseguir un compro-
mís ètic per part de les assegura-
dores de salut perquè els consu-
midors no se sentin perjudicats.
«No volem dir que és una pràctica
habitual per part de les assegura-
dores el fet d’exercir el seu dret a
no renovar el contracte o l’aug-
ment exagerat de primes en de-
terminades situacions, però el
mercat ens diu que se’n produei-
xen», airmen des del col·legi.

La tendència habitual és que
una persona jove pagui menys per
una pòlissa de salut perquè utilit-
za poc el servei. En canvi, la gent
gran paga més perquè en fa un
major ús. «El fet alarmant
d’aquesta situació és que quan
menys ingressos tens -durant la
jubilació- és quan has de pagar
més», apunta el president del

Col·legi de Mediadors de Girona,
Jordi Triola. 

La pensió mitjana de jubilació
a Espanya ronda els . euros, i
hi ha pòlisses que poden arribar a

costar per persona uns  euros.
«Que una assegurança particular
acabi suposant el  de la pensió
de jubilació, ho trobo molt fort»,
exposa Triola. Una situació que el

col·legi gironí vol canviar. 
L’entitat ha obert una taula de

debat dins del sector per trobar la
millor fórmula per garantir els le-
gítims interessos empresarials i

de negoci de les asseguradores
d’acord amb els seus càlculs ac-
tuarials, però sempre amb l’objec-
tiu del millor servei al consumi-
dor. 

Posar fi a l’augment abusiu 
de les assegurances de salut
El Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona treballa fermament per acabar amb la pujada exagerada 
de les primes de les pòlisses mèdiques a través d’un compromís ètic basat en el just equilibri de totes les parts

La lluita del Col·legi de

Mediadors d'Assegurances

de Girona per evitar que les

asseguradores puguin no re-

novar el contracte d'una pò-

lissa de salut va estar a punt

de regular-se per llei. El 2010

els ministeris de Justícia i

d'Economia i Hisenda van

presentar un avantprojecte

de Llei de contracte d'asse-

gurança on, en l'article 102.3

del capítol IV Assegurança

de malaltia, exposava que

«en l'assegurança de malal-

tia, l'oposició a la pròrroga

del contracte prevista a l'ar-

ticle 23 només podrà ser

exercida pel prenedor». Això

significava que només el

consumidor podia rescindir

el contracte de salut. Final-

ment, però, la modificació de

la llei de contracte d'assegu-

rança no es va fer realitat.  

R.G. GIRONA

A punt de regular-se per llei 

EUROPA PRESS

El president del Col·legi de Mediadors de Girona, Jordi Triola. MARC MARTÍ
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R.G. GIRONA

■ Un dels pilars del Col·legi de
Mediadors d’Assegurances de Gi-
rona és la formació. L’entitat en-
cara aquest any la a edició del
Curs Superior d’Assegurances.

«Es tracta d’un curs que marca la
pauta de la salut professional de
la mediació», explica el president
del Col·legi de Mediadors de Gi-
rona, Jordi Triola. 

Aquest curs -, que im-

parteix el col·legi com a secció de-
legada del CECAS, de modalitat
semipresencial, correspon a la
vint-i-quatrena convocatòria or-
ganitzada pel Col·legi de Girona i
compta amb una quinzena

d’alumnes matriculats. El curs té
un total de  hores lectives, gai-
rebé  hores, entre classes pre-
sencials i tutories voluntàries, i la
resta a través de plataforma on
line. El curs es desenvolupa a la
seu col·legial dos dies a la setma-
na, en horari de tardes, essent el
període lectiu d’octubre a juny. El
claustre de professors està format
bàsicament per persones vincu-
lades al col·legi, així com per pro-
fessionals especialitzats en cadas-
cuna de les matèries.

A banda dels cursos, el col·legi
també organitza mensualment
xerrades sobre diferents temàti-
ques que afecten el sector, on as-
sisteixen desenes de persones.
També formen els mediadors
d’assegurances col·legiats davant
de qualsevol modiicació de llei
que pugui afectar el sector amb
una xerrada sobre les novetats de
la nova mesura. 

L’entitat també col·labora en el
projecte Jo de gran vull ser com tu
de la Federació d'Organitzacions
Empresarials de Girona (FOEG).
«El mediador d’assegurances és el
gran oblidat. Per això és impor-
tant anar a les escoles i explicar la
nostra feina i fer alhora  pedagogia
del món assegurador», explica
Triola. «No pot ser que hi hagi un
milió de cotxes sense assegurar a
Espanya», apunta. «És per aquest
motiu que des del col·legi creiem
que seria necessari que a les esco-
les s’expliqués la importància
d’estar assegurat. Així tindríem
una societat molt més evolucio-
nada, asseguradorament par-
lant», afegeix.  

Tots aquests projectes han por-
tat al col·legi gironí a ser el cinquè
col·legi d’Espanya amb més
col·legiats i el primer amb ràtio
d’habitants.

El Col·legi organitza
cursos i xerrades per
formar els mediadors
L’entitat encara aquest any la 24a edició del Curs Superior
d’Assegurances amb una quinzena d’alumnes matriculats

La solució del col·legi passa per
una prima anivellada. «El bon camí
seria equilibrar el preu de la pòlissa,
és a dir, pagar el mateix durant tot
el contracte. Això signiica pagar
una mica més quan ets jove, per
evitar un augment abusiu quan et
fas gran i quan menys diners tens»,
explica Triola.

La lluita continua 

En aquests moments, el col·legi
continua treballant perquè la sen-
sibilitat arribi a totes les compa -
nyies asseguradores. «No crec que
sigui una lluita perduda, sinó una
lluita molt complicada perquè aquí
hi juguen els interessos de totes les
companyies», apunta Triola, des-
tacant que és molt important que
totes les asseguradores es compro-
metin amb aquest principi ètic. «Si
una asseguradora no anivella la pò-
lissa i continua venent asseguran-
ces barates als joves, tothom con-
tractarà aquesta. El consumidor,
però, ha de saber que ara serà més
barata però després s’encarirà»,
apunta. En canvi, amb les primes
anivellades el consumidor paga
per endavant el que hauria de pa-
gar posteriorment a una edat més
avançada.  

Evitar la rescissió del contracte

La lluita del col·legi va més enllà i
també busca que les asseguradores
no exerceixin el seu dret a no reno-
var el contracte sense la voluntat
del consumidor. «En les assegu-
rances de salut, la modiicació o
anul·lació del contracte és més le-
siva per a l’assegurat que per a l’as-
segurador perquè la contractació
d’una nova pòlissa és més difícil, o
impossible, i costós per a l’assegu-
rat com més avançada sigui la seva
edat i l’estat de les seves malalties»,
expliquen des del col·legi.

Assistents a una de les xerrades del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona. MARC MARTÍ
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s molt habitual que
entre els diferents ha-
bitatges situats en un
ediici, un o uns

quants siguin penyores en algun
préstec hipotecari contractat pels
seus propietaris. També és normal
que, havent-hi una pòlissa d’asse-
gurança contractada per la comu-
nitat de propietaris que empara la
totalitat de l’ediici i, en conse-
qüència, també empara l’habitat-
ge objecte de la hipoteca, algú es
plantegi que, afegint una clàusula
beneiciària en favor de l’entitat de
crèdit que ha concedit el préstec,
es compleix l’obligació de tenir as-
segurat el bé que garanteix el crè-
dit.

A priori semblaria correcte fer-
ho. Efectivament, el punt  de l’ar-
ticle desè del Reial Decret
/, de  d’abril, pel qual es
desenvolupen determinats aspec-
tes de la Llei /, de regulació
del mercat hipotecari i altres nor-
mes del sistema hipotecari i i-
nancer, assenyala que «els béns
sobre els quals es constitueixi la
garantia hipotecària han de tenir
una assegurança contra danys
adequada a la naturalesa dels ma-
teixos. Els riscos coberts han de
ser, almenys, els inclosos en els
rams d'assegurança  i  de l'arti-
cle . del Reial Decret Legislatiu
/, de  d'octubre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei
d'ordenació i supervisió de les as-
segurances privades, amb excep-
ció del robatori. La suma assegu-
rada ha de coincidir amb el valor
de taxació del bé assegurat exclòs
el valor dels béns no assegurables
per naturalesa, en particular el te-
rra».

I el punt  d’aquest mateix arti-
cle afegeix que «el prenedor de
l'assegurança ha de notiicar a
l'assegurador l'existència del prés-

tec o crèdit que gravi el bé assegu-
rat, i l'assegurador ha de traslladar
aquella notiicació al creditor».

No exigeix, doncs, que qui
constitueix el contracte d’assegu-
rança sigui el mateix titular del
préstec hipotecari. Únicament
exigeix que es formalitzi el con-
tracte d’assegurança i es comuni-
qui a l’assegurador l’existència del
préstec hipotecari.

En conseqüència, podria per-
fectament contractar l’asseguran-
ça la comunitat de propietaris i
designar com a beneiciària per al
bé hipotecat l’entitat de crèdit.
Això seria legalment correcte si
tenim en compte que l’article è
de la Llei /, de contracte
d’assegurança, airma clarament
que «els drets que deriven del
contracte correspondran a l'asse-
gurat o, si escau, al beneiciari, ex-
cepte els especials drets del pre-
nedor en les assegurances de
vida».

Recordem que, com que la co-
munitat de propietaris no té per-
sonalitat jurídica que li permeti
posseir cap tipus de bé (moble o
immoble), però sí potestat de
contractar determinats serveis,
ens trobem que, en el cas del con-
tracte d’assegurança, el prenedor
és la comunitat de propietaris,
però els assegurats són els dife-
rents copropietaris, els quals són
titulars de tots els drets de la pòlis-
sa d’assegurances.

Malgrat el que he exposat, ens
trobem que, en general, les enti-
tats asseguradores refusen inclou-
re clàusules beneiciàries a favor
d’un copropietari. I és correcte
que ho facin. Anem a veure les
raons d’aquesta airmació.

La primera es fonamenta en
tres pilars. Per un costat, el punt 
de l’esmentat article è del Reial
Decret / assenyala que

«en el cas de manca de pagament
de la prima pel prenedor de l'as-
segurança, l'assegurador ho ha de
notiicar al creditor abans que
hagi expirat el termini de gràcia
del pagament de la prima». És a
dir, l’assegurador haurà d’infor-
mar l’entitat creditora que la pri-
ma no s’ha pagat, abans que
transcorri un mes des del venci-
ment del període d’assegurança.

Si se’m permet un parèntesi, el
legislador ha comès una contra-
dicció clara a l’incloure aquest
punt a la llei. Efectivament, l’arti-
cle è de la Llei /, de con-
tracte d’assegurança, airma cla-
rament que «en cas de falta de pa-
gament d'una de les primes se-
güents, la cobertura de l'assegura-
dor queda suspesa un mes des-
prés del dia del seu venciment».
És a dir, l’assegurador no pot air-
mar que la prima no ha estat abo-
nada ins que hagi transcorregut
un mes des del venciment del pe-
ríode, però si comunica a l’entitat
creditora l’impagament una vega-
da estigui en suspens la cobertu-
ra, haurà incomplert el que assen-
yala la Llei de regulació del mer-
cat hipotecari. Tanco el parèntesi. 

El segon pilar el trobem a l’arti-
cle  de la Llei /, de con-
tracte d’assegurança, quan airma
que «l'extinció del contracte d'as-
segurança no és oposable al cre-
ditor hipotecari, pignoratiu o pri-
vilegiat ins que transcorri un mes
des que se li va comunicar el fet
que va motivar l'extinció». O sigui,
el contracte d’assegurança haurà

d’estar en vigor ins que hagi
transcorregut un mes des que l’as-
segurador hagi avisat l’entitat cre-
ditora de la seva rescissió o sus-
pensió.

Això fa que l’assegurador no es-
tigui interessat en anul·lar el con-
tracte, ja que es veu obligat a do-
nar cobertura durant un mes, pel
qual no ha cobrat prima, la qual
cosa pot impedir que la comuni-
tat de propietaris pugui rescindir
el contracte d’assegurança, tro-
bant-nos així que l’interès d’un
únic propietari pot lesionar els in-
teressos de la resta de propietaris
que podrien estar interessats en
concloure una assegurança més
beneiciosa.

Finalment, el tercer pilar el tro-
bem en aquest mateix article ,
que assenyala que «els creditors a
què es refereix aquest article po-
den pagar la prima impagada pel
prenedor de l'assegurança o per
l'assegurat, tot i que aquests s'hi
oposin. A aquest efecte, l'assegu-
rador ha de notiicar a aquests
creditors l'impagament en què ha
incorregut l'assegurat». Aquest re-
dactat afecta l’entitat creditora, ja
que podria obligar-la a abonar la
totalitat de la prima de l’assegu-
rança de comunitat, quan el crè-
dit hipotecari correspon només a
un propietari.

Afegim una altra raó. L’article
 de la Llei /, de contracte
d’assegurança, airma que «l'asse-
gurador a qui s'hagi notiicat
l'existència d'aquests drets no pot
pagar la indemnització deguda

sense el consentiment del titular
del dret real o del privilegi».

I l’article  d’aquesta mateixa
llei afegeix que «en el cas que la
indemnització s'hagi d'emprar en
la reconstrucció de les coses sinis-
trades, l'assegurador no pagarà la
indemnització si l'assegurat i els
creditors a què es refereixen els
articles anteriors no es posen
d'acord sobre les garanties amb
les quals aquelles han de quedar
afectades a la reconstrucció».

Ens trobem que, per l’interès
d’un copropietari, es poden veure
lesionats els interessos de la resta,
ja que la indemnització del sinis-
tre es pot dilatar en el temps, ins
que entitat creditora i deutor no
es posin d’acord o aquesta entitat
no doni el vistiplau al rescabala-
ment dels danys.

Si no pot demanar inclusió de
clàusula beneiciària a la pòlissa
de la comunitat, què ha de fer el
propietari del bé penyora? Doncs
haurà de contractar una pòlissa
per cobrir aquest bé penyora del
crèdit hipotecari. Però fet això, ha
de comunicar a la comunitat
l’existència d’aquest contracte, ja
que hi ha concurrència d’assegu-
rances i, segons assenyala l’article
 de la Llei /, de contracte
d’assegurança, «el prenedor de
l'assegurança o l'assegurat, llevat
de pacte en contra, haurà de co-
municar a cada assegurador la
resta d'assegurances que estipuli.
Si per dol s'omet aquesta comuni-
cació, i en cas de sobreasseguran-
ça es produís el sinistre, els asse-
guradors no estan obligats a pagar
la indemnització».

Com a solució, el propietari po-
dria demanar a la comunitat l’ex-
clusió del capital corresponent a
la seva propietat de l’assegurança
comunitària i que aquesta propie-
tat quedés fora de qualsevol pos-
sible indemnització en cas de si-
nistre. Aquesta solució és legal-
ment correcta, però difícilment
acceptable per les entitats assegu-
radores, ja que pot ser font de
controvèrsies en el moment d’un
sinistre que afecti la comunitat.

É

INCLUSIÓ D’UNA CLÀUSULA BENEFICIÀRIA 
EN L’ASSEGURANÇA DE COMUNITAT

Ricard Llapart Martín
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ACTUARI D’ASSEGURANCES I ASSESSOR TÈCNIC DEL

COL·LEGI DE MEDIADORS D’ASSEGURANCES DE GIRONA

DdG

AGENCIA C&M SANCHO, S.L.

Agència d’Assegurances Exclusiva d’Allianz Seguros

N.I.F.: B-17523333 - Número Registre DGSFP: C0109B17523333

C/ Adri, 5 - Pol. Ind. Domeny e-mail: agencia.sancho@allianzmed.es

17007 - GIRONA

�☎ 972 20 46 26 ⌦ Assegurances des de 1926 ⌫

AGÈNCIA SELLÉS
AGENT PROPIETAT IMMOBILIÀRIA

Col·legiat núm. 460

ADMINISTRADOR DE FINQUES
Col·legiat núm. 129

ASSEGURANCES «CATALANA-OCCIDENT»

Av. d’Olot, 2 - 17470 SANT PERE PESCADOR

Tel. (00-34) 972 52 00 49 · Fax (00-34) 972 55 02 23
E-mail: selles@agenciaselles.com  – www.agenciaselles.com

BONRELAX

jadroher - 11/10/2018 09:23 - 10.111.80.11


