
 

    
 

       

AVIS LEGAL I CONSENTIMENT 
 

Informació general. Corredoria d’Assegurances. 
L'activitat professional de les Corredories d'Assegurances es troba regulada en la Llei 26/2006, de 17 de juliol 
de mediació d'assegurances privades, garantint així la protecció dels drets dels clients.  
 
Per als seu coneixement i als efectes legalment previstos, li informem que aquesta Corredoria d'Assegurances: 
a) Es una societat mercantil anomenada, FULL BGM 2002 Correduria d’Assegurances S,L., amb nif B-57168940 i  
seu social a Sant Jaume 49, 07840 Santa Eulària des Riu (Eivissa), inscrita en el Registre Mercantil d’Eïvissa, 
volum 142, llibre 142, foli 103, secció 8, full IB-6556,  web : www.fullbgm.cat  
b) Compleix amb tots els requisits establerts en la Llei, estant inscrita en el Registre Administratiu Especial de 
Mediadors d'Assegurances i els seus Alts Càrrecs amb el número de clau J-2407, que vostè pot comprovar en la 
pàgina web de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions (DGSFP). 
www.dgsfp.mineco.és/sector/Corredurias.asp  
c) Té subscrita pòlissa de Responsabilitat Civil Professional i disposa de la capacitat financera legalment 
establerta, tot això en compliment del disposat en la Llei 

  

26/2006. 
d) Compta amb un departament d'atenció al client extern, encarregat d'atendre les seves queixes i 
reclamacions, per correu electrònic:  atencionalcliente@cmste.com , per escrit a Núñez de Balboa,  116 3º de 
28006 Madrid, per a major informació pot dirigir-se a qualsevol empleat de la Corredoria, tot això de 
conformitat amb el disposat a l'Ordre del Ministeri d'Economia ECO/734/2004 de 11 de març.  
e) Té establert el tractament de les seves dades de caràcter personal, de conformitat amb el previst en l'art. 5.1. 
de la LO

       

15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, havent rebut vostè la preceptiva informació 
que consta en el present escrit.  
 
Informació prèvia. Mediació en assegurances. 
De conformitat amb l'article 26 de la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de Mediació d'Assegurances i Reassegurances 
Privades, (i en la nostra qualitat de Corredoria d'Assegurances), manifestem que les ofertes efectuades i 
presentades, base de la pòlissa/es de referència i/o de la/es possible/s modificació/ns, són conseqüència del 
nostre assessorament independent, a partir de l'anàlisi objectiu d'assegurances del mateix ram efectuat en 
diferents entitats asseguradores, i que és, segons el nostre criteri professional, la que millor s'adapta a les 
necessitats manifestades i la seva tria definitiva, tenint en compte, tant la informació aportada, com la nostra 
experiència, i amb una asseguradora especialitzada en aquest tipus d'assegurances.  
A conseqüència del que disposa l'article 5g) de la Llei 

  

26/2006, el Prenedor, autoritza a la Corredoria a 
analitzar les cobertures i a sol·licitar en el seu nom un nou contracte sobre el risc assegurat, en el cas que per 
qualsevol circumstància, el que es subscrivís fora anul·lat unilateralment per l'Asseguradora, i també 
autoritzant a la corredoria a realitzar-ho en cas de millora en preu i/o cobertures. 
 
“Full BGM, Corredoria d’assegurances, S.L” li informa igualment del contingut de l'Art. 21 de la Llei 50/1980, 
de Contracte d’Assegurances en virtut del qual, les comunicacions de la corredoria a l'asseguradora en el seu 
nom, tindran els mateixos efectes que si les realitzés vostè (Prenedor de l’assegurança). 
 
Autorització bancària. Autoritzo expressament a “Full BGM, Corredoria d’assegurances, S.L”, a presentar al 
cobrament rebuts amb càrrec al meu compte bancari, relacionats amb les pòlisses d’assegurances concertades amb la seva 
mediació pels imports que em comunicaran. Tot això d’acord amb la Llei 16/2009, de serveis de pagament 
 
ENTITAT OFICINA D.C. NÚMERO DE COMPTE 
  
 
 
Clàusula d'informació i consentiment.  
Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal, de 13 de 
desembre, “Full BGM, Corredoria d’assegurances, S.L”, li informa que les seves dades personals, seran incloses 
en el fitxer “gestió de client” creat sota la nostra responsabilitat, amb la finalitat de permetre un eficaç 



 

    
 

compliment de les nostres funcions, consistents en l'activitat professional d'assessorament, assistència i 
mediació en matèria d'assegurances.  
 
Per al compliment d'aquestes funcions, és imprescindible per a “Full BGM, Corredoria d’assegurances, S.L” 
tractar les seves dades conforme a les següents finalitats, per a les quals vostè atorga el seu consentiment:  
 
a) Realització dels pressupostos econòmics que vostè ens sol·liciti, de cara a una possible contractació futura de 
pòlissa d'assegurances.  
 
b) Informació i assessorament sobre les condicions econòmiques o contractuals que li siguin més favorables, i 
sobre les quals vostè ens hagi sol·licitat les nostres labors d'informació, mediació i assessorament.  
 
c) Contractació de les pòlisses d'assegurances que vostè ens sol·liciti  
 
d) Gestió i tramitació dels sinistres coberts per les pòlisses que vostè tingui contractades amb la nostra 
mediació.  
 
Per al compliment de les anteriors finalitats, és imprescindible que facilitem les seves dades personals a 
aquelles entitats asseguradores o reasseguradores, corredories d’assegurances i reassegurances, sobre els riscos 
que vostè estigui interessat o que vostè hagi contractat o desitgi contractar, fins i tot si es troben fora del 
territori d'Espanya, o en països que no disposin de normativa de protecció de dades. En aquest últim supòsit, li 
informarem prèviament, en la mesura del que ens sigui possible, de la identitat de l'asseguradora i el país de 
destinació.  
 
Així mateix i per a aquestes finalitats, vostè ens autoritza expressament a cedir les seves dades personals, a 
entitats asseguradores i a entitats o professionals (corredories d’assegurança i de reassegurança, advocats, 
perits, etc.) amb els quals es vagin a mediar els seus contractes d'assegurances o gestionar les seves 
reclamacions de sinistres. En el cas de sol·licitar-nos la contractació de pòlisses d'assegurances els beneficiaris 
de les quals siguin menors d'edat o de terceres persones sota la seva tutela, vostè declara sota la seva 
responsabilitat disposar de la tutela i habilitació legal suficients per a contractar en nom i per compte de tals 
menors o tutelats, i que les dades facilitades dels mateixos són verídiques. Així mateix, amb la signatura del 
present document, vostè ens autoritza a tractar les seves dades amb la finalitat de remetre-li informació 
comercial, per qualsevol mitjà i en qualsevol suport, inclosos els mitjans electrònics, sobre productes 
d'assegurances i/o financers mediats per aquesta Corredoria que puguin ser del seu interès. Si vostè no desitja 
autoritzar-nos per al tractament de les seves dades als anteriors efectes, li preguem marqui aquesta casella   

 
En qualsevol cas, vostè té dret, en qualsevol moment, a accedir a la informació recopilada i per vostè facilitada, 
en la nostra base de dades, rectificar-la de ser errònia, sol·licitar la seva cancel·lació, així com oposar-se al seu 
tractament dirigint-se per escrit a “Full BGM, Corredoria d’assegurances, S.L”, Casp, 116 1er 2ª 08013 
Barcelona.  
 
El signant és degudament informat de quant antecedeix, i atorga a aquest efecte el seu consentiment, com 
exigeix l'article 11 de la Llei Orgànica 

 

15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.  
 
Aquesta autorització té plena validesa fins a la seva revocació per part del titular de les dades. 

Nom i Cognoms:  

NIF/CIF:  

N. Pòlissa:  

Entitat Asseguradora:  

Modalitat d’Assegurança:  

 
 
 


