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Resposta asseguradora per protegir el patrimoni personal dels Patrons, 
membres del Patronat i/o Junta Directiva, Directius i/o Gerents de 
Fundacions i/o Associacions.  

Pensant en el seu benestar, EASYACE Élite IV Plus li 
ofereix tranquil.litat i proporciona a Patrons i/o membres 
de Junta Directiva la confiança necessària per exercir les 
seves tasques de gestió de forma Segura. 
 
¿A qui va dirigit? 

• Dissenyada per a fundacions, associacions, entitats sense 
ànim de lucre, entre d’altres.  

• Contemplant a tots els membres dels seus òrgans de 
govern: Patrons, membres del Patronat i/o Junta Directiva, 
Directius i Gerents de Fundacions i/o Associacions. 

• Fins i tot qualsevol empleat que sigui considerat Directiu  de 
fet. 
 

¿Que cobreix? 

L’equip directiu  d’una entitat sense ànim de lucre esta 
exposat als mateixos riscos que els d’ una gran empresa. El 
règim legal al que estan sotmesos es idèntic i  la 
responsabilitat per l’ incompliment de les seves obligacions 
fan que Patrons i/o membres d’una Junta Directiva es vegin 
exposats a riscos que afecten al seu propi patrimoni.  
Protegim el patrimoni personal dels Patrons, membres del 
Patronat i/o Junta Directiva, Directius i Gerents de 
Fundacions i/o Associacions enfront a reclamacions de 
tercers per actes incorrectes, reals o presumptes, comesos 
en l’exercici de les seves funcions. 
 
 
 
 
 
 
 

Perfil de contractació 

• Límit assegurat fins a 6 MM €. 
• Pressupostos fins a 250 MM €. 
• Entitats amb més de 2 anys d’activitat i sense risc a USA i 

Canada. 
• Resultats i Patrimoni Net positius. 
• Sense transaccions empresarials en els  últims 12 mesos 
• Sense sinistralitat, ni coneixement de fets que poguessin 

donar lloc a reclamació. 
 
Garanties 

• Abonament de les Despeses de Defensa del Assegurat. 
• Extensió Patró Persona Jurídica de la Fundació. 
• Constitució i Despeses de Constitució Fiances Civils. 
• Constitució i Despeses de Constitució Fiances Penals. 
• Despeses de Gestió de Crisi. 
• Despeses de Defensa i  Investigació. 
• Despeses de Publicitat i Protecció de la Reputació. 
• Despeses de Privació de Bens. 
• Cobertura a empleats per Practiques Laborals. 
• Responsabilitat del Fundador. 
• Multes i Sancions Administratives. 
• Despeses d’ Aval Concursal. 
• Responsabilitat Tributaria. 
• Antics Patrons i Directius. 
 
 
 

RESPONSABILITAT 
D’ADMINISTRADORS I DIRECTIUS 
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   EXEMPLES DE RECLAMACIÓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 

 

 

1 2 3 Decisió Errònia 

Una associació va iniciar 
demanda contra un membre de la 
junta directiva per la compra de 
materials educatius per un 
import molt superior al de 
mercat. 
 
Resolució: 
 
El demandat va ser condemnat a 
rescabalar a l’associació l’import 
de la diferència entre tots dos 
costos.  

Creditors 

Un banc va demandar als 
membres d’una Entitat per no 
comunicar informació rellevant 
durant el procés de negociació 
d’un acord de finançament amb 
el propi banc. Els moviments de 
tresoreria projectats per una de 
les societats vinculades 
mostraven que el préstec era 
insostenible. 
  
Resolució: 
 
El banc va acusar als directius 
de proporcionar informació 
enganyosa. 
 

Practiques Laborals 

Una emprada que havia estat 
acomiadada, per negar-se a 
signar un acord de disminució de 
categoria, va interposar una 
demanda contra la associació i un 
director al.legant vulneració del 
dret a la integritat física i moral,  
que li havia provocat ansietat, 
pèrdua d’autoestima, úlcera 
gastrointestinal i depressió 
severa.  
 
Resolució: 
 
Demana indemnització per danys 
i perjudicis. 
 

4 Acte incorrecte 
 
Una fundació va iniciar demanda 
contra un patró per apropiació 
indeguda i malversació de fons 
públics. 
 
Resolució: 
 
Demana despeses de defensa i 
protecció de la reputació.  


