
Páxina 1 de 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZO DE ATENCIÓN AO CLIENTE 

REGULAMENTO 

LA PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS, S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Páxina 2 de 4 

1. Obxecto e ámbito de aplicación 

O presente Regulamento para a Defensa do Cliente regula a actividade do Servizo de Atención ao 
Cliente (no sucesivo SAC) da Entidade LA PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS, S.A. e foi 
aprobado polo Consello de Administración desta entidade nunha reunión celebrada o pasado día 
15/06/2004. 

2. Nomeamento do titular 

2.1 Designación e cesamento 

A designación e o cesamento do titular do SAC adoptarase por acordo do Consello de 
Administración de LA PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS, S.A. 

2.2 Duración 

O mandato será por tempo indefinido. 

2.3 Inelixibilidade e incompatibilidade 

Non poderá ser elixido titular do SAC quen realice simultaneamente funcións no departamento 
comercial, mercadotecnia, subscrición ou tramitación de sinistros. Tampouco poderá exercer o 
cargo de titular do SAC quen estea incapacitado para exercer o comercio de conformidade co 
establecido no artigo 13 do Código de Comercio. 

O titular do SAC cesará no exercicio das súas funcións cando posteriormente ao seu nomeamento 
incorra en calquera das causas de inelixibilidade anteriormente sinaladas. 

3. Presentación da queixa ou reclamación 

A presentación da queixa ou reclamación poderase realizar persoalmente a través dun escrito en 
soporte papel dirixido ao “SERVIZO DE ATENCIÓN AO CLIENTE”, sito no domicilio social da 
entidade, 08036 BARCELONA, c/Aribau, 168-170, Entlo. 1ª, ou mediante representación, 
debidamente acreditada, en calquera das oficinas de LA PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS, 
S.A. Tamén se poderá enviar por correo certificado con xustificante de recepción ou remitir ao 
enderezo de correo electrónico do SAC que se habilitará para tal fin por medios informáticos, 
electrónicos ou telemáticos, sempre que tales medios permitan a lectura, a impresión e a 
conservación dos documentos e de que os seus envíos e sinaturas se axusten ás esixencias para a 
sinatura electrónica avanzada previstas na Lei 59/2003, do 19 de decembro, de sinatura electrónica. 

LA PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS, S.A. terá nas súas oficinas e na propia páxina web o 
impreso para a formulación de queixas e reclamacións, conforme o modelo que se pode descargar 
desde a propia páxina web. Con todo, admitiranse as queixas ou reclamacións dirixidas ao SAC que 
reúnan os requisitos que se sinalan a continuación: 

• Identificación do reclamante co seu NIF. En caso de servirse de representante, este deberá 
acreditar a súa representación por calquera medio admitido en dereito. 

• Identificación da póliza respecto á que formula a queixa ou reclamación. 
• Causas que motivan a queixa ou reclamación, para o que deberá achegar as probas 

documentais que consten no seu poder e avalen a súa posición. 
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• Identificación da Delegación, Departamento ou Axente, se a súa queixa ou reclamación trae 
causa da súa actuación. 

• Solicitude con especificación clara das cuestións sobre as que se solicita un pronunciamento. 
• Indicación expresa de que o reclamante non ten coñecemento de que a queixa ou reclamación 

estea sendo substanciada a través dun procedemento administrativo, arbitral ou xudicial. 
• Lugar, data e sinatura. 

4. Persoas lexitimadas para reclamar 

Poderán presentar queixas ou reclamacións ao SAC os Tomadores, Asegurados, Beneficiarios ou 
habentes-causa de calquera dos anteriores. 

5. Cuestións sometidas a coñecemento do Servizo de Atención al Cliente 

O SAC coñecerá das queixas e reclamacións que presenten as persoas físicas ou xurídicas 
lexitimadas de acordo co artigo 4 e que sexan dirixidas a el. 

Terán a consideración de Queixas: As referidas ao funcionamento dos servizos financeiros 

prestados aos usuarios polas entidades e presentadas polas tardanzas, desatencións ou calquera 

outro tipo de actuación que se observe no funcionamento da Entidade Aseguradora. 

Terán a consideración de Reclamacións: As presentadas polos usuarios de servizos financeiros que 

poñan de manifesto, coa pretensión de obter a restitución do seu interese ou dereito, feitos 

concretos referidos a accións ou omisións das entidades, que supoñan para quen as formula un 

prexuízo para os seus intereses ou dereitos por incumprimento dos contratos, da normativa de 

transparencia e protección da clientela ou das boas prácticas e usos financeiros. 

Non serán admitidas as queixas e reclamacións cando concorra algún dos seguintes supostos: 

• Cando transcorrese un prazo superior a dous anos desde que o cliente tivo coñecemento dos 
feitos causantes da queixa ou reclamación ou, se é o caso, mentres non prescribise a acción 
para reclamar xudicialmente. 

• Cando respecto aos mesmos feitos se estea substanciando causa civil ou penal perante a 
xurisdición ordinaria, perante unha instancia administrativa ou mediante arbitraxe. Se se 
presenta recurso ou se exercita acción perante os órganos xudiciais, administrativos ou arbitrais, 
procederase ao arquivo inmediato da queixa ou reclamación 

• Cando se pretendan tramitar como queixa ou reclamación, recursos ou accións distintos cuxo 
coñecemento sexa competencia dos órganos xudiciais, administrativos ou arbitrais; cando a 
devandita reclamación estea en trámite ou pendente de resolución ou litixio; ou cando o 
asunto xa fose resolto naquelas instancias. 

• Cando os feitos, razóns e solicitude en que se concreten as cuestións obxecto da queixa ou 
reclamación non se refiran a operacións concretas ou non se axusten aos requisitos 
establecidos. 

• Cando se formulen queixas ou reclamacións que reiteren outras anteriores resoltas, 
presentadas polo mesmo cliente con relación aos mesmos feitos. 

6. Admisión a trámite 

Recibida a queixa ou reclamación no SAC, este analizará se reúne todos os requisitos establecidos 
no artigo 3 “Presentación da queixa ou reclamación” do presente Regulamento que son 
necesarios para a súa tramitación. 
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No suposto de que falte algún dos requisitos mencionados anteriormente, o SAC emprazará por 
escrito o reclamante para que no prazo de 10 días naturais contados a partir da súa recepción 
corrixa o erro. Durante este tempo interromperase o prazo de dous meses que ten LA PREVISIÓN 
MALLORQUINA DE SEGUROS, S.A. para resolver. No escrito advertiráselle que, no caso de non 
recibir contestación, a queixa ou reclamación será arquivada. 

7. Tramitación interna 

O SAC poderá solicitar no curso da tramitación dos expedientes, tanto ao reclamante como aos 
distintos departamentos e servizos de LA PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS, S.A., cantos 
datos, aclaracións, informes ou elementos de proba considere pertinentes para adoptar a súa 
decisión, e ambas as partes disporán dun prazo máximo de dez días contados desde a recepción da 
petición para contestar. 

8. Finalización e notificación 

O expediente finalizará no prazo máximo de dous meses a partir da data en que a queixa ou 
reclamación fose presentada no SAC, aos que se engadirán os días en que o expediente quedase en 
suspenso para a corrección de erros na presentación da reclamación prevista no artigo 6 “Admisión 
a trámite” do presente Regulamento que son necesarios para a súa tramitación. 

A decisión será motivada, conterá unhas conclusións claras sobre a solicitude presentada na queixa 
ou reclamación e fundarase nas cláusulas contractuais, na lexislación de seguros e nas boas 
prácticas e usos do sector asegurador. 

A decisión notificarase aos interesados no prazo de dez días naturais contados desde a súa data, 
mediante un escrito que se remitirá por correo certificado con xustificante de recepción ao 
domicilio indicado na queixa ou reclamación. 

Transcorrido o prazo previsto, entenderase desestimada a queixa ou reclamación e o reclamante 
poderá, se así o desexa, formulala perante o Comisionado para a Defensa do Asegurado. 

9. Informe anual 

Dentro do primeiro trimestre de cada ano natural, o titular do SAC presentará perante o Consello 
de Administración de LA PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS, S.A. un informe explicativo co 
contido previsto na ORDE ECO/734/2004 sobre os departamentos e servizos de atención ao cliente 
das entidades financeiras 

Na Memoria Anual de LA PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS, S.A. recollerase un resumo do 
citado informe. 
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