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DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO DE ECONOMÍA E FACENDA
9267

Real decreto 764/2010, do 11 de xuño, polo que se desenvolve a Lei 26/2006,
do 17 de xullo, de mediación de seguros e reaseguros privados en materia de
información estatístico-contable e do negocio, e de competencia profesional.
I

A disposición derradeira segunda da Lei 26/2006, do 17 de xullo, de mediación de
seguros e reaseguros privados, habilita o Goberno para que desenvolva esta lei nas
materias que se atribúen expresamente á súa potestade regulamentaria, así como, en
xeral, en todas aquelas susceptibles de desenvolvemento regulamentario en que sexa
preciso para a súa correcta execución, mediante a aprobación do seu regulamento e as
modificacións ulteriores deste que sexan necesarias. En uso desta habilitación regúlanse
neste real decreto dous aspectos esenciais para o exercicio e a supervisión da actividade
dos mediadores de seguros: por un lado, os libros rexistro e o deber de información
estatístico-contable dos corredores de seguros e dos corredores de reaseguros, e o deber
de información contable e do negocio dos axentes de seguros vinculados e dos operadores
de banca-seguros vinculados; e, por outro lado, o deber de formación dos mediadores de
seguros, corredores de reaseguros e das demais persoas que participen directamente na
mediación de seguros e reaseguros privados.
Polo que respecta aos corredores de seguros e aos corredores de reaseguros, o artigo
49 da Lei 26/2006, do 17 de xullo, de mediación de seguros e reaseguros privados,
establece a obriga para os corredores de seguros e para os de reaseguros de levar os
libros rexistro contables e remitirlle á Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións a
información estatístico-contable co contido e a periodicidade que regulamentariamente se
determine.
Neste sentido, o Real decreto 301/2004, do 20 de febreiro, polo que se regulan os
libros rexistro e o deber de información estatístico-contable dos corredores de seguros e
as sociedades de corredoría de seguros, regula no seu artigo 2.3 o deber dos ditos
mediadores de remitir á Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións a información
estatístico-contable anual.
A entrada en vigor da mencionada Lei 26/2006, do 17 de xullo, fixo necesario actualizar
o Real decreto 301/2004, do 20 de febreiro, polo que se regulan os libros rexistro e o deber
de información estatístico-contable dos corredores de seguros e as sociedades de
corredoría de seguros, co fin de adaptar algúns preceptos do dito real decreto á nova lei.
Esta actualización, que non afectou os libros rexistro senón unicamente os modelos da
documentación estatístico-contable anual dos corredores de seguros e reaseguros,
levouse a cabo a través do artigo catro da Orde EHA/1805/2007, do 28 de maio, pola que
se establecen obrigas en canto á remisión telemática da documentación estatísticocontable das entidades aseguradoras, das entidades xestoras de fondos de pensións e
dos corredores de seguros e reaseguros, e pola que se modifica a Orde EHA/3636/2005,
do 11 de novembro, pola que crea o Rexistro Telemático do Ministerio de Economía e
Facenda.
A consolidación na realidade do sector da mediación de seguros e reaseguros privados
dos novos conceptos e figuras que incorporou a Lei 26/2006, do 17 de xullo, puxo de
manifesto a necesidade de perfeccionar os requirimentos de información aos que están
obrigados os corredores de seguros e reaseguros, así como a de dispoñer de datos
relativos á actividade dos axentes de seguros vinculados tanto para facilitar a tarefa de
supervisión deste tipo de mediadores como para proporcionar ao sector asegurador e ás
administracións públicas información sobre as características deste tipo de intermediación
e a súa relación cos consumidores.
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Para conseguir a consistencia necesaria na información requirida a que están obrigados
os corredores de seguros, os corredores de reaseguro e os axentes de seguros vinculados
que permita optimizar os resultados, así como satisfacer de forma eficiente as demandas
de información do sector e das administracións públicas, requírese unha completa
colaboración entre os distintos responsables, entidades aseguradoras e mediadores, na
transmisión de información para permitir a correcta formalización dos seus distintos
modelos de captura.
Coa finalidade de realizar un control administrativo máis eficaz e poder verificar que se
manteñen os requisitos exixidos aos corredores de seguros e aos corredores de reaseguros
para manter a súa inscrición no Rexistro administrativo especial de mediadores de seguros,
corredores de reaseguros e dos seus altos cargos, introducíronse modificacións nos
modelos que integran a documentación estatístico-contable anual destes mediadores e
que se recollen no anexo I deste real decreto.
Polo que respecta aos axentes de seguros vinculados e operadores de banca-seguros
vinculados, a información sobre a actividade desenvolvida polos citados mediadores
constitúe un instrumento básico para a análise e o diagnóstico da evolución do mercado
de seguros. A obtención de información e a súa utilización é indispensable para o exercicio
das competencias administrativas concernentes ao control e á supervisión da actividade
dos axentes de seguros vinculados e operadores de banca-seguros vinculados. Neste
sentido, o artigo 48.2 da mencionada Lei 26/2006, do 17 de xullo, estableceu a obriga para
os mediadores de seguros e corredores de reaseguros de subministrar á Dirección Xeral
de Seguros e Fondos de Pensións a documentación e información que sexa necesaria
para dar cumprimento ao disposto no artigo 48.1 da dita lei mediante a súa presentación
periódica. O dito artigo refírese ao control que exercerá a Dirección Xeral de Seguros e
Fondos de Pensións sobre os mediadores de seguros residentes ou domiciliados en
España, incluídas as actividades que realicen en réxime de dereito de establecemento e
en réxime de libre prestación de servizos.
Polo tanto, dentro deste artigo 48 pódese incluír a exixencia imposta aos axentes de
seguros vinculados e operadores de banca-seguros vinculados de remitir á Dirección Xeral
de Seguros e Fondos de Pensións a información contable e do negocio anual referida ao
ano natural.
Por outra parte, o sector dos seguros privados reclama na actualidade maior información
sobre a forma en que os seguros son canalizados para optimizar os seus recursos e ter
maior capacidade de decisión e manobra ante a evolución do mercado. Así mesmo, as
administracións públicas necesitan coñecer que peso ten cada canle no contexto xeral da
distribución, para adaptar o marco xurídico á situación real do sector, protexendo tanto os
intereses dos consumidores como os dos provedores de servizos.
En relación con esta necesidade de información e dado o desfase actual na obtención
dos datos dos mediadores, imponse a necesidade de solicitar semestralmente a información
estatística para os corredores de seguros e corredores de reaseguros, e a información do
negocio para os axentes de seguros vinculados e operadores de banca-seguros vinculados.
Desta forma, a información que se deberá subministrar ao sector asegurador estaría máis
actualizada e gañaríase maior presenza social.
Ademais do anterior, e cada vez con maior frecuencia, é preciso informar os organismos
da Unión Europea sobre as cotas de mercado das distintas canles de distribución dos
seguros para modernizar as normas comunitarias en materia de servizos financeiros.
Neste sentido, cabe destacar o Regulamento n.º 295/2008, do Parlamento Europeo e do
Consello, do 11 de marzo de 2008, relativo ás estatísticas estruturais das empresas.
En relación coa información que se debe subministrar aos organismos da Unión
Europea, o Regulamento (CE) n.º 716/2007, do Parlamento Europeo e do Consello, do 20
de xuño de 2007, relativo a estatísticas comunitarias sobre a estrutura e a actividade das
filiais estranxeiras, fai necesario obter información sobre as sociedades españolas que
pertencen a un grupo cuxa matriz se encontra domiciliada, ben noutro Estado membro da
Unión Europea distinto a España, ben noutro país non membro da Unión Europea.
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Débese sinalar, no referido á exixencia de información estatístico-contable para os
corredores de seguros e corredores de reaseguros, e de información contable e do negocio
para os axentes de seguros vinculados e operadores de banca-seguros vinculados, que
se tivo en consideración o previsto na disposición adicional primeira da Lei 26/2006, do 17
de xullo, que establece como lexislación supletoria o texto refundido da Lei de ordenación
e supervisión dos seguros privados, aprobado polo Real decreto lexislativo 6/2004, do 29
de outubro.
II
A competencia profesional dos mediadores de seguros e corredores de reaseguros,
así como a de calquera outra persoa que participe directamente na mediación de seguros
e reaseguros privados é un elemento esencial para garantir a calidade do servizo de
mediación prestado aos asegurados. Por este motivo, a Directiva 2002/92/CE, do 9 de
decembro, sobre a mediación dos seguros, fixa como requisito para poder exercer as
funcións de mediador a posesión de coñecementos apropiados.
Seguindo o establecido pola Directiva de referencia, a Lei 26/2006, do 17 de xullo, de
mediación de seguros e reaseguros privados, establece o requisito de que os mediadores
de seguros e os corredores de reaseguros dispoñan de coñecementos necesarios para o
correcto desempeño da súa actividade, así como os seus auxiliares, empregados e persoal
das redes de distribución dos operadores de banca-seguros que participen, directamente,
na mediación. Os coñecementos débense adecuar, en todo caso, ás características da
mediación realizada por cada un dos mediadores de seguros ou corredores de reaseguro,
de acordo coa súa función.
Sen prexuízo da habilitación que a Lei 26/2006, do 17 de xullo, contén para que a
Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións estableza as liñas xerais e os principios
básicos que deberán cumprir os cursos e programas de formación exixidos nesta lei, este
real decreto regula os requisitos de participación nos cursos de formación e probas de
aptitude; o seu contido e duración en función de tres categorías diferentes que clasifican
estas persoas en función da responsabilidade e actividade que desempeñan en relación
co labor de mediación; o recoñecemento de coñecementos previos que permite modular
os contidos que debe cursar unha persoa tendo en conta a formación que previamente
adquiriu; a formación continua como instrumento esencial que permite manter actualizados
os coñecementos e, grazas a iso, favorecer un servizo de calidade á clientela; e, por
último, o réxime de adaptación.
Mención particular merecen os residentes ou domiciliados noutros Estados membros,
pois en aplicación do principio de rexistro único que consagra a Directiva 2002/92/CE e
para permitir a aplicación da libre circulación dos mediadores de seguros e corredores de
reaseguros, este real decreto equipara para estas persoas o exercicio efectivo das
actividades relacionadas coa mediación de seguros e reaseguros privados coa superación
dos cursos de formación e probas de aptitude que aquí se regulan para os residentes ou
domiciliados en España.
A disposición derradeira segunda da Lei 26/2006, do 17 de xullo, atribúelle ao Goberno,
por proposta do ministro de Economía e Facenda, logo de audiencia da Xunta Consultiva
de Seguros e Fondos de Pensións, a facultade de desenvolver a citada lei nas materias
que se atribúen expresamente á potestade regulamentaria, así como, en xeral, en todas
aquelas susceptibles de desenvolvemento regulamentario en que sexa preciso para a súa
correcta execución.
Sobre este real decreto emitiu informe a Xunta Consultiva de Seguros e Fondos de
Pensións.
Na súa virtude, por proposta da ministra de Economía e Facenda, coa aprobación
previa da ministra da Presidencia, de acordo co Consello de Estado e logo de deliberación
do Consello de Ministros na súa reunión do día 11 de xuño de 2010,
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DISPOÑO:
CAPÍTULO I
Libros rexistro

Artigo 1.

Obrigas xerais.

1. Os corredores de seguros, os de reaseguros, as sociedades de corredoría de
seguros e as de reaseguros levarán e conservarán os libros rexistro, correspondencia e
xustificantes concernentes ao seu negocio debidamente ordenados, nos termos
establecidos na lexislación mercantil.
2. Os libros rexistro a que se refire este capítulo suxeitaranse ás seguintes regras:
a) Poderanse conservar en soportes informáticos,
b) Deberán estar á disposición da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de
Pensións,
c) Non se poderán levar cun atraso superior a tres meses.
3. O ministro de Economía e Facenda poderá ditar normas de mantemento e
especificacións técnicas dos libros rexistro a que se refire este capítulo.
Artigo 2. Libros rexistro contables dos corredores de seguros e das sociedades de
corredoría de seguros.
Os corredores de seguros e as sociedades de corredoría de seguros deberán levar e
conservar, en particular, os seguintes libros rexistro:
a) De pólizas e suplementos intermediados, en que se anotarán todas as pólizas e
suplementos que se formalicen pola súa mediación. Farase constar, como mínimo, o ramo
de que se trata, data de efecto, número de póliza ou suplemento, tomador, domicilio do
tomador (tipo de vía, nome e número da vía, municipio e provincia), capital asegurado,
primas, e se é achegada pola propia rede do corredor ou sociedade de corredoría de
seguros ou a través dalgún dos seus auxiliares externos ou doutro corredor ou sociedade
de corredoría.
b) De primas cobradas a través do corredor ou sociedade de corredoría de seguros,
en que se fará constar o ramo de que se trata, número da póliza, tomador, vencemento a
que corresponde, importe e data de cobramento.
c) De sinistros tramitados, en que se rexistrarán os sinistros tan axiña como sexan
coñecidos polo corredor ou sociedade de corredoría de seguros, e deberáselles atribuír
unha numeración correlativa, dentro de cada unha das series que se establezan conforme
os criterios de clasificación de sinistros que se utilicen. A información que, como mínimo
cando sexa coñecida, debe conter este libro rexistro referirase á póliza de que procede
cada sinistro, datas de ocorrencia, declaración e liquidación. Tamén se indicará se existe
reclamación xudicial, administrativa, ante o defensor do asegurado da entidade ou de
calquera outra índole.
d) De auxiliares externos, en que se deberán anotar os datos persoais identificativos
dos auxiliares externos, xa sexan persoas físicas ou xurídicas, indicando a data de alta e
de baixa e a formación recibida.
e) Doutros corredores. Deberanse anotar os datos persoais identificativos doutros
corredores, xa sexan persoas físicas ou xurídicas, utilizados como rede de distribución
distinta á propia, indicando a data de alta e a de baixa.
Entenderase cumprida a obriga de mantemento dos libros rexistro a que se refiren as
alíneas a), b) e c), aínda cando a información sinalada nas anteriores alíneas estea contida
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en diferentes ficheiros informáticos, sempre que sexa posible establecer unha correlación
e integración áxil e sinxela entre o seu contido.
Artigo 3. Libros rexistro contables dos corredores de reaseguros e das sociedades de
corredoría de reaseguros.
1. Os corredores de reaseguros e as sociedades de corredoría de reaseguros
deberán levar e conservar, en particular, os seguintes libros rexistro:
a) De contratos e riscos facultativos que se formalicen pola súa mediación. Farase
constar, como mínimo, o ramo de que se trata, data de efecto, número ou referencia de
contrato, cedente, reasegurador, capacidade total do contrato ou facultativo, participación
intermediada, primas (pola participación intermediada), e se son achegados pola propia
rede do corredor ou sociedade de corredoría de reaseguros ou a través dalgún dos seus
auxiliares externos ou doutro corredor.
b) De auxiliares externos. Deberanse anotar os datos persoais identificativos dos
auxiliares externos, xa sexan persoas físicas ou xurídicas, indicando a data de alta e de
baixa e a formación recibida.
c) Doutros corredores. Deberanse anotar os datos persoais identificativos doutros
corredores, xa sexan persoas físicas ou xurídicas, utilizados como rede de distribución
distinta á propia, indicando a data de alta e a de baixa.
CAPÍTULO II
Obrigas contables e deber de información
Sección I.

Disposicións xerais

Artigo 4. Obrigas comúns aos corredores de seguros, os corredores de reaseguros, os
axentes de seguros vinculados e os operadores de banca-seguros vinculados.
1. O exercicio económico coincidirá co ano natural.
2. A conta de perdas e ganancias recollerá a totalidade dos ingresos e gastos das
actividades desenvolvidas, sen prexuízo das desagregacións que se deban realizar nas
contas utilizadas para o rexistro das operacións, co obxecto de subministrar a información
requirida nos modelos do anexo I e II, para o que se deberán empregar criterios de
imputación razoables, obxectivos, comprobables e estables no tempo.
3. A Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións poderá solicitar aclaración
sobre a documentación recibida co obxecto de obter a información prevista neste
capítulo.
4. A obriga de información regulada neste capítulo será exixida a todos aqueles
corredores de seguros, os corredores de reaseguros, os axentes de seguros vinculados e
os operadores de banca-seguros vinculados respecto a aqueles períodos en que se
exercese a actividade de mediación, independentemente de cando se producise a
cancelación da súa inscrición no Rexistro administrativo especial de mediadores de
seguros, corredores de reaseguro e dos seus altos cargos.
Artigo 5.

Remisión da información a través de medios electrónicos.

1. Os corredores de seguros, os corredores de reaseguros, os axentes de seguros
vinculados e os operadores de banca-seguros vinculados presentarán a información a que
están obrigados de acordo co disposto neste capítulo por medios electrónicos e a través
do Rexistro Electrónico do Ministerio de Economía e Facenda.
2. Os requisitos técnicos para o acceso e utilización do rexistro rexeranse polo
disposto na normativa que regula o Rexistro Electrónico do Ministerio de Economía e
Facenda.
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3. Os formularios para a presentación electrónica da documentación serán aprobados
e modificados polo director xeral de Seguros e Fondos de Pensións.
Sección II. Disposicións particulares
Artigo 6. Obrigas contables e deber de información dos corredores de seguros e dos
corredores de reaseguros.
1. Os corredores de seguros e os corredores de reaseguros deberanlle remitir, de
forma separada por cada clave de inscrición, á Dirección Xeral de Seguros e Fondos de
Pensións a información estatístico-contable anual que incluirá datos referentes á
declaración de datos xerais e requisitos do corredor ou sociedade de corredoría, estrutura
da organización, programa de formación que se imparte aos empregados e auxiliares
externos, carteira de seguros ou reaseguros intermediada, conta de perdas e ganancias e
balance abreviado, de acordo coas disposicións aplicables.
2. Os corredores de seguros e os corredores de reaseguros deberanlle remitir, de
forma separada por cada clave de inscrición, á Dirección Xeral de Seguros e Fondos de
Pensións a información estatística semestral que incluirá datos referentes á declaración
de datos xerais do corredor ou sociedade de corredoría, estrutura da organización e
carteira de seguros ou reaseguros intermediada.
3. As comunidades autónomas remitirán, cando sexa solicitada polo Ministerio de
Economía e Facenda, e en todo caso anualmente, a información estatístico-contable
anual, relativa aos corredores de seguros e aos corredores de reaseguros que sexan da
súa competencia, mantendo a necesaria colaboración entre a Administración xeral do
Estado e a da comunidade autónoma. A Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións
establecerá a información ou datos mínimos que deberán transmitir as comunidades
autónomas.
Artigo 7. Modelos de información dos corredores de seguros e dos corredores de
reaseguros.
1. A remisión da información anual a que se refire o número 1 do artigo precedente
axustarase aos modelos que figuran no anexo I e remitirase antes do 10 de xullo do ano
seguinte a aquel a que se refira.
2. A remisión da información semestral a que se refire o número 2 do artigo precedente
axustarase aos modelos que figuran no anexo III e remitirase antes do 15 de setembro a
relativa ao primeiro semestre do período, e antes do 1 de marzo do ano seguinte ao
período que se refira a relativa ao segundo semestre do dito período.
3. De conformidade co establecido nos artigos 55.2.q) e 55.3.h) da Lei 26/2006, do
17 de xullo, de mediación de seguros e reaseguros privados, a falta de remisión da
información a que se refire o artigo 4.3 e o artigo 6, números 1 e 2 deste real decreto será
constitutiva de infracción administrativa.
Artigo 8. Obrigas contables e deber de información dos axentes de seguros vinculados e
dos operadores de banca-seguros vinculados.
1. Os axentes de seguros vinculados e os operadores de banca-seguros vinculados
deberán remitirlle á Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións a información
contable e do negocio anual que incluirá datos referentes a declaración de datos xerais e
requisitos do axente de seguros vinculado ou operador de banca-seguros vinculado,
estrutura da organización, programa de formación que se imparte aos empregados, as
demais persoas que participan na mediación e os auxiliares externos, carteira de seguros
intermediada e conta de perdas e ganancias.
2. Os axentes de seguros vinculados e os operadores de banca-seguros vinculados
deberanlle remitir á Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións información do
negocio semestral que incluirá datos referentes a declaración de datos xerais do axente de
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seguros vinculado ou operador de banca-seguros vinculado, estrutura da organización e
carteira de seguros intermediada.
3. As comunidades autónomas remitirán, cando sexa solicitada polo Ministerio de
Economía e Facenda, e en todo caso anualmente, a información contable e do negocio
anual, relativa aos axentes de seguros vinculados e aos operadores de banca-seguros
vinculados que sexan da súa competencia, mantendo a necesaria colaboración entre a
Administración do Estado e a da comunidade autónoma. A Dirección Xeral de Seguros e
Fondos de Pensións establecerá a información ou datos mínimos que deberán transmitir
as comunidades autónomas.
Artigo 9. Modelos de información dos axentes de seguros vinculados e dos operadores
de banca-seguros vinculados.
1. A remisión da información anual a que se refire o número 1 do artigo precedente
axustarase aos modelos que figuran no anexo II e remitirase antes do 10 de xullo do ano
seguinte a aquel a que se refira.
2. A remisión da información semestral a que se refire o número 2 do artigo precedente
axustarase aos modelos que figuran no anexo IV e remitirase antes do 15 de setembro a
relativa ao primeiro semestre do período, e antes do 1 de marzo do ano seguinte ao
período que se refira a relativa ao segundo semestre do dito período.
3. De conformidade co establecido nos artigos 55.2.q) e 55.3.h) da Lei 26/2006, do
17 de xullo, de mediación de seguros e reaseguros privados, a falta de remisión da
información a que se refire o artigo 4.3 e o artigo 8, números 1 e 2 deste real decreto será
constitutiva de infracción administrativa.
CAPÍTULO III
Deber de formación dos mediadores de seguros, corredores de reaseguros e das
demais persoas que participen directamente na mediación de seguros e reaseguros
privados
Artigo 10.

Acreditación de coñecementos necesarios.

As persoas físicas que accedan ao exercicio da actividade de mediación como
mediadores de seguros ou corredores de reaseguros residentes ou domiciliados en España
deberán acreditar, como requisito previo, coñecementos necesarios mediante a superación
de cursos de formación ou probas de aptitude en materias financeiras e de seguros
privados.
O contido e a duración dos cursos de formación e das probas de aptitude establécense
en función das seguintes categorías:
a) Grupo A: exixirase un curso de formación ou, alternativamente, a superación
dunha proba de aptitude ás persoas físicas axentes de seguros vinculados, corredores de
seguros e corredores de reaseguros; polo menos, á metade das persoas que integran o
órgano de dirección das persoas xurídicas axentes de seguros vinculados, operadores de
banca-seguros vinculados, corredores de seguros e corredores de reaseguros e, en todo
caso, ás persoas que exerzan a dirección técnica de todos eles.
b) Grupo B: exixirase un curso de formación aos axentes de seguros exclusivos,
persoas físicas; polo menos, á metade das persoas que integran a dirección das persoas
xurídicas axentes de seguros exclusivos, polo menos, á metade das persoas que integran
o órgano de dirección dos operadores de banca-seguros exclusivos e, en todo caso, aos
que exerzan a dirección técnica de todos eles; ás persoas que integran as redes de
distribución dos operadores de banca-seguros e aos empregados dos mediadores de
seguros e corredores de reaseguros, sempre que se lles atribúan funcións de asesoramento
e asistencia aos clientes e participen directamente na mediación dos seguros ou
reaseguros.
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c) Grupo C: exixirase un curso de formación aos auxiliares externos dos mediadores
de seguros ou corredores de reaseguros, aos empregados de calquera das clases de
mediadores de seguros ou corredores de reaseguros que desempeñen funcións auxiliares
de captación de clientes ou de tramitación administrativa, sen prestar asesoramento nin
asistencia aos clientes na xestión, execución ou formalización dos contratos ou en caso de
sinistro.
Artigo 11. Requisitos previos para participar nos cursos de formación e probas de
aptitude.
As persoas físicas que desexen participar nos cursos de formación ou probas de
aptitude para exercer como mediadores de seguros ou corredores de reaseguros residentes
ou domiciliados en España deberán estar en posesión do título de bacharel ou equivalente
para os cursos de formación e probas de aptitude do grupo A, e título de graduado en
educación secundaria ou equivalente para os cursos de formación do grupo B.
Os posuidores de títulos correspondentes a sistemas educativos estranxeiros deberán
acreditar a homologación polo Ministerio de Educación dalgunha destas titulacións, de
conformidade co Real decreto 104/1988, do 29 de xaneiro, sobre homologación e validación
de títulos e estudos estranxeiros de educación non universitaria.
Artigo 12.

Contido e duración dos cursos de formación e probas de aptitude.

O programa dos cursos de formación e das probas de aptitude adaptarase ao contido
que se estableza por resolución da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións, en
función das distintas categorías enumeradas no artigo 10:
Os cursos de formación terán a seguinte duración:
a) Grupo A: o curso de formación terá unha duración mínima de 500 horas, e
deberanse garantir, en todo caso, uns coñecementos axeitados das persoas formadas
para o exercicio das súas funcións.
b) Grupo B: o curso de formación terá unha duración de 200 horas, salvo que na
memoria de execución se indique unha duración distinta en función do tipo ou tipos de
seguro ou reaseguro que sexan obxecto de mediación e das concretas características da
actividade de mediación que deba desenvolver a persoa formada. A duración do curso de
formación poderá ser inferior á prevista, sempre que se xustifique esta circunstancia na
memoria de execución tendo en consideración os criterios obxectivos que se especifiquen
por resolución da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións.
c) Grupo C: o curso de formación terá unha duración de 50 horas, salvo que na
memoria de execución se indique unha duración distinta en función das concretas
características da actividade que deba desenvolver a persoa formada. A duración do curso
de formación poderá ser inferior á prevista, sempre que se xustifique esta circunstancia na
memoria de execución, tendo en consideración os criterios obxectivos que se especifiquen
por resolución da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións.
Artigo 13.

Procedemento de recoñecemento dos coñecementos previos.

A superación dos programas dos cursos de formación previstos no artigo anterior
modularanse en función das seguintes regras:
1.ª Para aquelas persoas que xustifiquen estar en posesión dun título oficial
universitario ou de formación profesional que acredite ter cursado as materias comprensivas
dos contidos que estableza a Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións para os
cursos, a duración e o contido do curso reduciranse nos referidos contidos coincidentes
cos do título oficial universitario ou de formación profesional. Estas persoas quedarán
exentas do programa de formación para desempeñar as funcións indicadas para o grupo
C do artigo 10.c).
As persoas en posesión dun título oficial universitario ou de formación profesional que
acrediten o coñecemento de materias comprensivas de contidos coincidentes co curso de
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formación para o acceso ao exercicio da actividade de mediación de seguros e reaseguros
privados deberán presentar a súa solicitude de validación parcial dirixida ao centro
organizador, que actuará de acordo cos criterios que estableza o responsable da dirección
do curso, tendo en conta, en todo caso, as cualificacións do expediente universitario ou de
formación profesional.
Os cursos deberán contar cun procedemento público e transparente de validacións
que garanta os principios de igualdade, mérito e capacidade das persoas que soliciten
esta redución.
2.ª Para as persoas que acrediten ter exercido como axente de seguros ou ter
desempeñado funcións de dirección en sociedades de mediación de seguros ou de
reaseguros ou de entidades aseguradoras, durante un prazo non inferior a cinco anos, a
duración e o contido do curso reducirase no relativo ao módulo xeral e aos módulos
específicos por ramos en que desempeñasen as súas funcións.
3.ª Presumirase a cualificación suficiente para o grupo C do artigo 10.c) e, polo tanto,
non será necesario o seguimento do programa de formación daquelas persoas que
acrediten a realización previa de estudos en materias de seguros equivalentes ás previstas
no dito programa ou, se é o caso, experiencia dun ano no desempeño de funcións de
similar natureza.
4.ª A superación de calquera dos módulos que integran os programas de formación
que estableza a Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións eximirá de volver
realizar ese mesmo módulo de materias para acceder a calquera das categorías previstas
no artigo 10.
5.ª Para as persoas físicas que accedesen ao exercicio da actividade de mediación
como mediadores de seguros ou de reaseguros residentes ou domiciliados noutros
Estados membros do Espazo Económico Europeo distintos de España equipararase a
superación dos cursos e probas de aptitude a que se refire o artigo 10 á proba do exercicio
efectivo das actividades desempeñadas nos ditos Estados polas persoas comprendidas
nos grupos A, B e C do artigo 10.
Artigo 14. Formación continua para o exercicio das funcións das persoas que participan
na mediación de seguros e de reaseguros.
1. As persoas comprendidas nas categorías B e C do artigo 10, unha vez que accedan
ao exercicio da súa actividade, deberán asistir a cursos de formación continua que se
poderán impartir en presenza ou a distancia, incluída a vía electrónica.
2. Estes cursos de formación continua terán unha duración mínima de 60 e de 30
horas, respectivamente, para impartir en períodos máximos de tres anos e o seu contido e
duración establecerase en función do tipo ou tipos de seguro que, se é o caso, sexan
obxecto de mediación, das concretas características da actividade que deba desenvolver
a persoa formada e da necesidade de actualización dos coñecementos precisos para o
desenvolvemento da súa actividade. En todo caso, garantirase unha formación axeitada
para o exercicio das súas funcións, tendo a consideración de formación continua a
actualización a través dos procedementos de información establecidos para manter ao día
os coñecementos adquiridos en cada momento.
Artigo 15.

Solicitude de cursos de formación e probas de aptitude.

A solicitude dirixida á Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións para a
realización do curso de formación ou proba de aptitude regulada no artigo 39, números 2
e 3 da Lei 26/2006, do 17 de xullo, de mediación de seguros e reaseguros privados,
formalizada polo Consello Xeral dos Colexios de Mediadores de Seguros ou polas
organizacións máis representativas dos mediadores de seguros e das entidades
aseguradoras ou polas institucións universitarias deberá cumprir os requisitos establecidos
nas normas de desenvolvemento deste real decreto.
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Réxime de adaptación.

1. De conformidade co disposto na disposición adicional quinta da Lei 26/2006, do 17
de xullo, de mediación de seguros e reaseguros privados, o diploma de mediador de
seguros titulado regulado na derrogada Lei 9/1992, do 30 de abril, de mediación en seguros
privados, producirá os efectos de ter superado o curso de formación ou proba de aptitude
exixido para o grupo A do artigo 10.a), considerándose que as persoas a que se lles
expediu o dito diploma superaron todos os módulos de materias do programa de
formación.
2. Aquelas persoas domiciliadas ou residentes en España, comprendidas nos grupos
A, B e C do artigo 10 que acrediten que viñan exercendo con anterioridade á entrada en
vigor da Lei 26/2006, do 17 de xullo, de acordo coa derrogada Lei 9/1992, do 30 de abril,
como corredores de seguros, como axentes de seguros ou de reaseguros, ou levando a
dirección efectiva ou desempeñando funcións de dirección técnica no caso das persoas
xurídicas destes mediadores, ou participando na mediación de seguros como empregados,
subaxentes ou colaboradores mercantís dos ditos mediadores, non terán que superar os
cursos de formación previstos para desempeñar as funcións correspondentes á categoría
do citado artigo 10 en que respectivamente estean encadradas, salvo o previsto no artigo
14 en canto á formación continua necesaria para o exercicio da súa actividade.
3. Aquelas persoas domiciliadas ou residentes en España, comprendidas nos grupos
A, B e C do artigo 10 que acrediten que con anterioridade á entrada en vigor deste real
decreto superaron cursos ou probas de aptitude que cumpren os requisitos establecidos
nel, non terán que volver superar os cursos de formación ou probas de aptitude previstos
para desempeñar as funcións correspondentes á categoría do citado artigo 10 en que
respectivamente estean encadradas, salvo o previsto no artigo 14 en canto á formación
continua necesaria para o exercicio da súa actividade.
4. Os certificados expedidos polo responsable da dirección do curso e, no caso de
probas de aptitude, polo Consello Xeral dos Colexios de Mediadores de Seguros, en que
se acredite a súa superación, que se emitisen conforme a derrogada Resolución do 28 de
xullo de 2006, da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións, pola que se establecen
os requisitos e principios básicos dos programas de formación para os mediadores de
seguros, corredores de reaseguros e demais persoas que participen directamente na
mediación dos seguros e reaseguros privados, producirán os efectos de ter superado,
segundo corresponda, o curso ou as probas de aptitude exixidos para o acceso ao grupo
A, B ou C definidos no artigo 10.
Disposición transitoria única. Probas de aptitude, cursos de formación e formación
continua impartidos conforme a Resolución do 28 de xullo de 2006, da Dirección Xeral
de Seguros e Fondos de Pensións, pola que se establecen os requisitos e principios
básicos dos programas de formación para os mediadores de seguros, corredores de
reaseguros e demais persoas que participen directamente na mediación dos seguros
e reaseguros privados.
1. Os cursos de formación para o acceso aos grupos A, B e C definidos no artigo 10
que no momento da entrada en vigor deste real decreto estean a se impartir conforme a
derrogada Resolución do 28 de xullo de 2006, continuarán impartíndose e os certificados
emitidos a aqueles que os superen producirán os mesmos efectos que os certificados
referidos na disposición adicional única número 4.
2. A formación continua impartida ás persoas comprendidas nas categorías B e C do
artigo 10 conforme o número 8 da precitada Resolución do 28 de xullo de 2006 será
computable dentro do programa de formación continua do trienio correspondente, sempre
que na memoria que se elabore se acredite o seu contido, a súa duración e as persoas que
recibiron esta formación.
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Derrogación normativa.

Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou inferior rango se opoñan ao
establecido neste real decreto e, en particular, as seguintes:
a) O Real decreto 301/2004, do 20 de febreiro, polo que se regulan os libros rexistro
e o deber de información estatístico-contable dos corredores de seguros e das sociedades
de corredoría de seguros.
b) O artigo 4 e o anexo da Orde EHA/1805/2007, do 28 de maio, pola que se
establecen obrigas en canto á remisión telemática da documentación estatístico-contable
das entidades aseguradoras, das entidades xestoras de fondos de pensións e dos
corredores de seguros e reaseguros, e pola que se modifica a Orde EHA/3636/2005, do 11
de novembro, pola que crea o Rexistro Telemático do Ministerio de Economía e Facenda.
Disposición derradeira primeira.

Lexislación básica.

De conformidade co establecido na disposición derradeira primeira da Lei 26/2006, do
17 de xullo, de mediación de seguros e reaseguros privados, teñen a consideración de
bases da ordenación dos seguros privados, ao abeiro do artigo 149.1.11.ª da Constitución,
os seguintes artigos: artigo 1; artigo 2; artigo 3; artigo 4; artigo 6, números 1 e 3; artigo 7,
número 3, salvo a referencia ao artigo 6.2; artigo 8, números 1 e 3; artigo 9, número 3,
salvo a referencia ao artigo 8.2; artigo 10; artigo 11; artigo 12; artigo 13; artigo 14; artigo
15, salvo no referente ao artigo 39.3 da Lei 26/2006, do 17 de xullo, disposición adicional
única e disposición transitoria primeira.
Disposición derradeira segunda. Réxime de aplicación da obriga de remisión da
documentación estatístico-contable dos corredores de seguros e corredores de
reaseguros e a documentación contable e do negocio dos axentes de seguros
vinculados e operadores de banca-seguros vinculados.
1. Os modelos contidos nos anexos I e II afectarán a información anual correspondente
ao exercicio 2010 que deban subministrar os corredores de seguros e os corredores de
reaseguros, e os axentes de seguros vinculados e os operadores de banca-seguros
vinculados, á Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións, a partir do 1 de xaneiro
de 2011.
2. Os modelos contidos nos anexos III e IV afectarán a información semestral
correspondente ao segundo semestre de 2010 que deban subministrar os corredores de
seguros e os corredores de reaseguros, e os axentes de seguros vinculados e os
operadores de banca-seguros vinculados, á Dirección Xeral de Seguros e Fondos de
Pensións, a partir do 1 de xaneiro de 2011.
3. O dato relativo ao domicilio do tomador da póliza que se debe anotar no libro
rexistro de pólizas e suplementos intermediados dos corredores de seguros e sociedades
de corredoría de seguros será obrigatorio a partir do exercicio 2010 e posteriores.
Disposición derradeira terceira.

Habilitación para desenvolvemento normativo.

Facúltase o ministro de Economía e Facenda, por proposta da Dirección Xeral de
Seguros e Fondos de Pensións e logo de informe da Xunta Consultiva de Seguros e
Fondos de Pensións, para realizar o desenvolvemento normativo das disposicións contidas
neste real decreto e, en particular, para realizar as modificacións que resulten necesarias
nos modelos da información estatístico-contable anual e semestral dos corredores de
seguros e dos corredores de reaseguros, e da información contable e do negocio anual e
semestral dos axentes de seguros vinculados e dos operadores de banca-seguros
vinculados que figuran nos anexos I, II, III e IV, respectivamente.
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Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín
Oficial del Estado».
Dado en Madrid o 11 de xuño de 2010
JUAN CARLOS R.
A vicepresidenta segunda do Goberno
e ministra de Economía e Facenda,
ELENA SALGADO MÉNDEZ
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ANEXO I
Documentación estatística contable anual dos corredores de seguros
e dos corredores de reaseguros
Modelos que integran a documentación
estatística contable anual

Modelo 0.1 Declaración do corredor de seguros e de reaseguros.
Modelo 0.2 Declaración do representante legal da sociedade de corredoría de seguros e
de reaseguros.
Modelo 1. Estrutura da organización.
Modelo 2.1.1 Carteira de seguros intermediada. Distribución.
Modelo 2.1.2 Carteira de reaseguros intermediada. Distribución.
Modelo 2.2 Carteira de seguros / reaseguros intermediada. Ramos non vida.
Modelo 2.3 Carteira de seguros / reaseguros intermediada. Ramos vida.
Modelo 3.1 Datos contables do corredor de seguros e de reaseguros.
Modelo 3.2 Datos contables da sociedade de corredoría de seguros e de reaseguros: conta
de perdas e ganancias.
Modelo 3.3 Datos contables da sociedade de corredoría de seguros e de reaseguros:
Balance abreviado ao peche do exercicio.
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MODELO 0.1
DECLARACIÓN DO CORREDOR DE SEGUROS E DE REASEGUROS
Exercicio: ……….

Clave de inscrición: …………..

NIF:……………………….
Nome: ………………………………………………………………………………………………
Domicilio:……………………………………………………………………………………………..
Poboación: ……………………….. Provincia:……………………. Código postal:…………………
Teléfono:............................... Fax:……………......... Móbil: …………………………….
Correo electrónico:..................................... Dominio internet:………………………………..
DECLARA: que os datos contidos na presente documentación recollen fielmente a información relativa á
documentación estatístico-contable anual do corredor de seguros / reaseguros:
RESPONSABILIDADE CIVIL PROFESIONAL: segundo o previsto no artigo 27.1.e):
Ten contratada póliza de seguro de responsabilidade civil profesional, ou outra garantía financeira,
con
cobertura
en
todo
o
territorio
do
Espazo
Económico
Europeo
coa
entidade.........................................., cunha garantía de............................€, e con efecto
desde.......................ata............................., e achega copia do correspondente recibo de prima ou, de
ser o caso, xustificante de vixencia (1).
CAPACIDADE FINANCEIRA: segundo o previsto no artigo 27.1.f): (marque cunha "x")
Contractualmente, pactouse de forma expresa coas entidades aseguradoras que todos os importes
aboados pola clientela se realizarán directamente a través de domiciliación bancaria en contas abertas a
nome das entidades aseguradoras, e que todas as cantidades aboadas en concepto de indemnizacións
serán entregadas directamente polas entidades aseguradoras aos tomadores de seguros, asegurados ou
beneficiarios.
Asumiu o compromiso de ofrecer aos tomadores unha cobertura inmediata entregándolles o recibo
emitido pola entidade aseguradora, e as cantidades aboadas en concepto de indemnizacións serán
entregadas directamente polas entidades aseguradoras aos tomadores de seguros, asegurados ou
beneficiarios.
Ten contratado un aval emitido pola entidade financeira................../ seguro de caución, coa
entidade...........................por un importe de...............€, e achega o xustificante da vixencia (2).
E, para que conste, formulo a presente declaración.
.............................., .......... de................................ de............

Asdo..........................................
1.- Anexarase ao envío telemático desta información como documento escaneado.
2.- Anexarase ao envío telemático desta información como documento escaneado.
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MODELO 0.2
DECLARACIÓN DO REPRESENTANTE LEGAL DA SOCIEDADE DE CORREDORÍA
DE SEGUROS E DE REASEGUROS
Exercicio: ……….

Clave de inscrición: …………..

NIF:……………………….
Denominación social:……………………………………………………………………………………….
Domicilio social:……………………….……………………………………………………………………
Poboación: ……………………….. Provincia:……………………. Código postal:………………………
Teléfono:............................... Fax:……………......... Móbil: ………………………………………
Correo electrónico:..................................... Dominio internet:……………………………………..
GRUPO DE ENTIDADES
Pertence a corredoría de seguros / reaseguros a un grupo de entidades?

SI NON

Só cubrir en caso de responder SI:
Grupo que exerce o control sobre a corredoría de seguros / reaseguros (1):...................................
Domicilio do grupo que exerce o control:………………….……………………………………………..
Poboación: .......................Provincia:...................... Código postal:……………. País:..............
D/
Dª...........................................................................
actuando
entidade.................................................................................................,
de..........................................

en

representación
da
en
calidade

DECLARA: que os datos contidos na presente documentación recollen fielmente a información relativa á
documentación estatístico-contable anual da corredoría de seguros / reaseguros.
Que o capital social é de...........................€, e está subscrito polos seguintes socios con participación
significativa (*):
Data de
Nome/denominación
NIF/NIE % Participación
adquisición

(*) Participación do 10% ou máis do capital social
Que o órgano de administración da sociedade está formado por:
Nome/denominación

NIF /NIE

Cargo

Data de
nomeamento
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Que as persoas que integran o órgano de dirección responsable da mediación, así como a dirección técnica
son:
Data de
NIF /NIE
Cargo
Nome/denominación
nomeamento

RESPONSABILIDADE CIVIL PROFESIONAL: segundo o previsto no artigo 27.1.e):
Ten contratada póliza de seguro de responsabilidade civil profesional, ou outra garantía financeira,
con
cobertura
en
todo
o
territorio
do
Espazo
Económico
Europeo
coa
entidade.........................................., cunha garantía de............................€, e con efecto
desde.......................ata............................., e achega copia do correspondente recibo de prima ou, de
ser o caso, xustificante de vixencia (2).
CAPACIDADE FINANCEIRA segundo o previsto no artigo 27.1.f): (marque cunha "x")
Contractualmente, pactouse de forma expresa coas entidades aseguradoras que todos os importes
aboados pola clientela se realizarán directamente a través de domiciliación bancaria en contas abertas a
nome das entidades aseguradoras, e que todas as cantidades aboadas en concepto de indemnizacións
serán entregadas directamente polas entidades aseguradoras aos tomadores de seguros, asegurados ou
beneficiarios.
Asumiu o compromiso de ofrecer aos tomadores unha cobertura inmediata entregándolles o recibo
emitido pola entidade aseguradora, e as cantidades aboadas en concepto de indemnizacións serán
entregadas directamente polas entidades aseguradoras aos tomadores de seguros, asegurados ou
beneficiarios.
Ten contratado un aval emitido pola entidade financeira................. / seguro de caución, coa
entidade................................por un importe de...............€, e achega o xustificante da vixencia (3).
E, para que conste, formulo a presente declaración.
.............................., .......... de................................ de............

Asdo..........................................
O REPRESENTANTE LEGAL
1.- Grupo que exerce o control sobre a entidade (definición segundo EUROSTAT): a unidade institucional que exerce o control último
dunha filial (unidade institucional situada no extremo superior da cadea de control dunha filial e que non está controlada por ningunha outra
unidade institucional).
2.- Anexarase ao envío telemático desta información como documento escaneado.
3.- Anexarase ao envío telemático desta información como documento escaneado.
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MODELO 1
ESTRUTURA DA ORGANIZACIÓN
Exercicio:……………………..
Clave de inscrición:.................................
Nome / denominación social:…………………………………………………………………….
MEDIOS PERSOAIS
Afectos á actividade de mediación
NON afectos á actividade de mediación

Órgano de dirección

Número total de persoas
MEDIOS PERSOAIS
Formación previa
AFECTOS Á ACTIVIDADE
Total
Grupo Grupo Grupo
DE MEDIACIÓN
A)
B)
C)
Órgano de dirección
Empregados
Auxiliares
Outro persoal
TOTAL

Auxiliares

Domicilio

Provincia

Outro persoal

Nivel de formación

Formación continua
Horas
Medios

1

4

2

3

1

TOTAL

Datos da sede profesional ou social
MEDIOS PERSOAIS (número)
Afectos á actividade de
NON afectos á actividade de
mediación
mediación

Réxime

OFICINAS

Empregados

TOTAL

2

Gasto(€)

TOTAL

Primas devengadas intermediadas
(€)

Datos das sucursais
MEDIOS PERSOAIS (número)
Afectos á actividade de NON afectos á actividade
mediación
de mediación

Primas devengadas
intermediadas (€)

TOTAL
Medios persoais:
•
Órgano de dirección: número de persoas que integran o órgano de dirección responsable da mediación e as que exercen a dirección
técnica ou posto asimilado.
•
Empregados: número de persoas empregadas con contrato laboral.
•
Auxiliares: número de auxiliares externos que integran a rede de distribución externa do corredor de seguros / reaseguros.
•
Outro persoal: número de persoas que prestan funcións sen contrato laboral ou mercantil (familiares, socios, administradores).
•
Formación continua:
Nivel de formación: marcarase cunha X a columna que corresponda en función de que a formación recibida por cada colectivo
fose elemental, de reciclaxe ou sobre produtos:
1- Elemental. 2- Reciclaxe. 3- Xestión e administración de empresas de corredoría de seguros. 4- Sobre ramos e/ou produtos
específicos.
Horas: indicarase en cada fila o número total de horas da formación recibida por cada un dos colectivos.
Medios empregados na formación: marcarase cunha X a columna que corresponda en función de que a formación fose
impartida por medios propios ou externos.
1- Internos
2- Persoas ou centros externos
Gasto: indicarase a cantidade do orzamento empregado durante o exercicio para a impartición da formación continua dos
medios persoais afectos á actividade de mediación.
Sede profesional ou social:
• Réxime de utilización: indicarase o código que corresponda en función de que se utilice en propiedade, arrendamento ou cesión. Códigos de
réxime de utilización:
1- Propiedade. 2- Arrendamento. 3- Cesión.
Oficinas:
• Primas devengadas intermediadas: indicarase o importe das primas devengadas correspondentes a pólizas intermediadas, netas de anulacións,
en cada unha das oficinas.
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MODELO 2.1.1.
CARTEIRA DE SEGUROS INTERMEDIADA. DISTRIBUCIÓN
Exercicio:……………………..
Clave de inscrición:.............................
Nome / denominación social:…………………………………………………………………….
VOLUME TOTAL DE NEGOCIO:
N.º de
entidades

Primas devengadas
intermediadas

% Vida

% Non
vida

Rede
propia

Rede de distribución externa
Outros
Auxiliares
corredores

% Vida

% Non
vida

Rede
propia

Rede de distribución externa
Outros
Auxiliares
corredores

3
4-6
7 - 15
> 15

NOVA PRODUCIÓN:
N.º de
entidades

Primas devengadas
intermediadas

3
4-6
7 - 15
> 15

Primas cobradas
Cobertura
inmediata

Sen cobertura
inmediata

Primas cobradas
Cobertura
inmediata

Sen cobertura
inmediata

VOLUME TOTAL DE NEGOCIO POR ENTIDADE ASEGURADORA:
Clave entidade
aseguradora

Denominación entidade aseguradora

Primas devengadas intermediadas

• Volume total de negocio: importe total de primas devengadas intermediadas.
• Nova produción: parte das primas devengadas intermediadas correspondentes a contratos perfeccionados no
exercicio (do 1 de xaneiro ao 31 de decembro).
• N.º de entidades: cubriranse as columnas restantes segundo o intervalo correspondente ao número de entidades en
que se encontran colocadas as pólizas percibidas intermediadas.
• Primas devengadas intermediadas: enténdense por primas devengadas intermediadas no exercicio as
correspondentes a contratos perfeccionados ou prorrogados no exercicio, en relación coas cales o dereito do
asegurador ao seu cobramento xorde durante o mencionado período, netas de anulacións e que foron mediadas polo
axente de seguros.
• % Vida, % Non vida: indicarase a distribución porcentual das primas devengadas intermediadas segundo
correspondan a ramos de vida ou de non vida.
• Rede propia: importe das primas achegadas a través dos medios que configuran a estrutura da organización
propia do axente de seguros.
• Rede de distribución externa:
Auxiliares: importe das primas achegadas a través dos auxiliares externos do axente de seguros.
Outros corredores: importe das primas achegadas a través doutros corredores, xa sexan persoas físicas ou
xurídicas, que actúan baixo a dirección e responsabilidade do corredor que presenta a información
estatístico-contable.
• Primas cobradas: parte das primas devengadas intermediadas que foron cobradas polo corredor de seguros.
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MODELO 2.1.2.
CARTEIRA DE REASEGUROS INTERMEDIADA. DISTRIBUCIÓN
Exercicio:……………………..
Clave de inscrición:.............................
Nome / denominación social:…………………………………………………………………….
REASEGURO OBRIGATORIO PROPORCIONAL
N.º de entidades
reaseguradoras
3
4-6
7 - 15
> 15

Primas devengadas
intermediadas

% Vida

% Non vida

Rede propia

Rede de distribución externa
Auxiliares
Outros corredores

REASEGURO OBRIGATORIO NON PROPORCIONAL
N.º de entidades
reaseguradoras
3
4-6
7 - 15
> 15

Primas devengadas
intermediadas

% Vida

% Non vida

Rede propia

Rede de distribución externa
Auxiliares
Outros corredores

REASEGURO FACULTATIVO
N.º de entidades
reaseguradoras
3
4-6
7 - 15
> 15

Primas devengadas
intermediadas

% Vida

% Non vida

Rede propia

Rede de distribución externa
Auxiliares
Outros corredores

VOLUME TOTAL DE NEGOCIO POR ENTIDADE REASEGURADORA
Clave de entidade
reaseguradora

Denominación de entidade reaseguradora

Primas devengadas intermediadas

• Volume total de negocio: importe total de primas devengadas intermediadas.
• N.º de entidades reaseguradoras: cubriranse as columnas restantes segundo o intervalo correspondente ao número
de entidades en que se encontran colocadas as cesións intermediadas.
• Primas devengadas intermediadas: enténdense por primas devengadas intermediadas no exercicio as
correspondentes a contratos perfeccionados ou prorrogados no exercicio, en relación coas cales o dereito do
reasegurador ao seu cobramento xorde durante o mencionado período, netas de anulacións e que foron mediadas polo
corredor de reaseguros.
• % Vida, % Non vida: indicarase a distribución porcentual das primas devengadas intermediadas segundo
correspondan a ramos de vida ou de non vida.
• Rede propia: importe das primas achegadas a través dos medios que configuran a estrutura da organización
propia do corredor de reaseguros.
• Rede de distribución externa:
Auxiliares: importe das primas achegadas a través dos auxiliares externos do corredor de reaseguros.
Outros corredores: importe das primas achegadas a través doutros corredores, xa sexan persoas físicas ou
xurídicas, que actúan baixo a dirección e responsabilidade do corredor que presenta a información
estatístico-contable.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplemento en lingua galega ao núm. 143

Sábado 12 de xuño de 2010

Sec. I. Páx. 20

MODELO 2.2.
CARTEIRA DE SEGUROS / REASEGUROS INTERMEDIADA. RAMOS NON VIDA
Exercicio:……………………..
Clave de inscrición:.............................
Nome / denominación social:…………………………………………………………………….
VOLUME TOTAL DE NEGOCIO

RAMOS NON VIDA

Primas
devengadas
intermediadas

%
primas

Comisións
devengadas

Honorarios
profesionais

Primas
devengadas
intermediadas

NOVA PRODUCIÓN

Accidentes
Enfermidade
Asistencia sanitaria
Dependencia (5)
Autos (1)
Transportes (2)
Incendios e elementos naturais (3)
Seguros agrarios
combinados
Outros danos
Roubo ou outros
aos bens
Avaría de
maquinaria
Riscos nucleares
R.C. en xeral
Outros riscos
Crédito
Caución
Perdas diversas
Defensa xurídica (4)
Asistencia
Decesos
Multirrisco fogar
Multirrisco comunidades
Multirrisco comercios
Multirrisco industriais
Outros multirrisco
TOTAL NON VIDA

1.- Autos: inclúe os ramos 01, 03, 10 e 17 (este último só se vai unido á póliza de autos)
2.- Transportes: inclúe os ramos 04, 05, 06, 07, 11 e 12
3.- Inclúe todo risco dano material
4.- Soamente as non incorporadas en autos.
5.- Só cando se asocien ao ramo 02.

%
Primas

Comisións
devengadas

Honorarios
profesionais
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MODELO 2.3.
CARTEIRA DE SEGUROS / REASEGUROS INTERMEDIADA. RAMOS VIDA
Exercicio:……………………..
Clave de inscrición:.............................
Nome / denominación social:…………………………………………………………………….
VOLUME TOTAL DE NEGOCIO
Primas devengadas
intermediadas (€)

% Primas

Comisións
devengadas

Honorarios
profesionais

INDIVIDUAL
COLECTIVO
TOTAL

NOVA PRODUCIÓN
Primas devengadas
intermediadas (€)
INDIVIDUAL
COLECTIVO
TOTAL

% Primas

Comisións
devengadas

Honorarios
profesionais
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MODELO 3.1
DATOS CONTABLES DO AXENTE DE SEGUROS E DE REASEGUROS.

Exercicio:……………………..
Clave de inscrición:.............................
Nome / denominación social:…………………………………………………………………….
Investimento/ valor engadido
CONCEPTOS
Valor engadido ao custo dos factores (1)
Investimento bruto en bens materiais (2)

€

INGRESOS E GASTOS DO EXERCICIO 200X
Importe neto da cifra de negocios.
a) Afecto á actividade de mediación.
a.1) Comisións percibidas.
a.2) Honorarios profesionais.
b) Resto de actividades.
+ Outros ingresos de explotación.
a) Afectos á actividade de mediación.
b) Resto de actividades.
- Gastos de persoal.
a) Afectos á actividade de mediación.
b) Resto de actividades.
- Outros gastos de explotación.
a) Afectos á actividade de mediación.
b) Resto de actividades.
+ Ingresos financeiros.
a) Afectos á actividade de mediación.
b) Resto de actividades.
- Gastos financeiros.
a) Afectos á actividade de mediación.
b) Resto de actividades.
RESULTADO DA(S) ACTIVIDADE(S)

€

1) Valor engadido ao custo dos factores: é a renda bruta das actividades de explotación tras axustar o efecto das
subvencións de explotación e os impostos indirectos. (Segundo EUROSTAT. Véxanse instrucións).
2) Investimento bruto en bens materiais: o investimento durante o período de referencia en bens materiais,
valorado antes de realizar os axustes de valor e antes de deducir a renda obtida coas cesións. (Segundo
EUROSTAT. Véxanse instrucións).
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MODELO 3.2
DATOS CONTABLES DA SOCIEDADE DE CORREDORÍA DE SEGUROS E DE
REASEGUROS: CONTA DE PERDAS E GANANCIAS
Exercicio:……………………..
Clave de inscrición:.............................
Nome / denominación social:…………………………………………………………………….
Investimento/ valor engadido
CONCEPTOS
Valor engadido ao custo dos factores (1)
Investimento bruto en bens materiais (2)

€

CONTA DE PERDAS E GANANCIAS ABREVIADA DO EXERCICIO 200X
1. Importe neto da cifra de negocios.
1.a) Afecto á actividade de mediación.
1.a.1.) Comisións percibidas.
1.a.2) Honorarios profesionais.
1.b) Resto de actividades.
2. Variación de existencias de produtos rematados e en curso de fabricación
3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.
4. Aprovisionamentos.
5. Outros ingresos de explotación.
5.a) Afectos á actividade de mediación.
5.b) Resto de actividades.
6. Gastos de persoal.
6.a) Afectos á actividade de mediación.
6.b) Resto de actividades.
7. Outros gastos de explotación.
7.a) Afectos á actividade de mediación.
7.b) Resto de actividades.
8. Amortización do inmobilizado.
9. Imputación de subvencións de inmobilizado non financeiro e outras.
10. Excesos de provisións.
11. Deterioración e resultado por alleamento do inmobilizado.

Haber (debe) €

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)
12. Ingresos financeiros.
13. Gastos financeiros.
14. Variación de valor razoable en instrumentos financeiros.
15. Diferenzas de cambio.
16. Deterioración e resultado por alleamento de instrumentos financeiros.
B) RESULTADO FINANCEIRO (12 + 13 + 14 + 15 +16)
C) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A+B)
17. Impostos sobre beneficios.
D) RESULTADO DO EXERCICIO (C+17)
1) Valor engadido ao custo dos factores: é a renda bruta das actividades de explotación tras axustar o efecto das
subvencións de explotación e os impostos indirectos. (Segundo EUROSTAT. Véxanse instrucións).
2) Investimento bruto en bens materiais: o investimento durante o período de referencia en bens materiais,
valorado antes de realizar os axustes de valor e antes de deducir a renda obtida coas cesións. (Segundo
EUROSTAT. Véxanse instrucións).
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MODELO 3.3
DATOS CONTABLES DA SOCIEDADE DE CORREDORÍA DE SEGUROS E DE
REASEGUROS: BALANCE ABREVIADO AO PECHE DO EXERCICIO
ACTIVO
A) ACTIVO NON CORRENTE
I. Inmobilizado intanxible.
II. Inmobilizado material.
III. Investimentos inmobiliarios.
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo.
V. Investimentos financeiros a longo prazo.
VI. Activos por imposto diferido.
B) ACTIVO CORRENTE
I. Activos non correntes mantidos para a venda.
II. Existencias.
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar.
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos.
2. Accionistas (socios) por desembolsos exixidos.
3. Outros debedores.
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo.
V. Investimentos financeiros a curto prazo.
VI. Periodificacións a curto prazo.
VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes.
TOTAL ACTIVO (A + B)

200X

PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Capital
1. Capital escriturado.
2. (Capital non exixido).
II. Prima de emisión.
III. Reservas.
IV. (Accións e participacións en patrimonio propias).
V. Resultados de exercicios anteriores.
VI. Outras achegas de socios.
VII. Resultado do exercicio.
VIII. (Dividendo á conta).
IX. Outros instrumentos de patrimonio neto.
A-2) Axustes por cambios de valor.
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos.
B) PASIVO NON CORRENTE
I. Provisións a longo prazo.
II. Débedas a longo prazo.
1. Débedas con entidades de crédito.
2. Acredores por arrendamento financeiro.
3. Outras débedas a longo prazo.
III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo.
IV. Pasivos por imposto diferido.
V. Periodificacións a longo prazo.
C) PASIVO CORRENTE
I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda.
II. Provisións a curto prazo.
III. Débedas a curto prazo.
1. Débedas con entidades de crédito.
2. Acredores por arrendamento financeiro.
3. Outras débedas a curto prazo.
IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo.
V. Acredores comerciais e outras contas a pagar.
1. Provedores.
2. Outros acredores.
VI. Periodificacións a curto prazo.
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B + C)

200X
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ANEXO II
Documentación contable e do negocio anual dos axentes de seguros vinculados
e dos operadores banca-seguros vinculados
Modelos que integran a documentación
contable e do negocio anual

Modelo AV 0.1 Declaración do axente de seguros vinculado.
Modelo AV 0.2 Declaración do representante legal da sociedade de axencia de
seguros vinculada.
Modelo OBS 0.3 Declaración do representante legal do operador banca-seguros
vinculado.
Modelo 1. Estrutura da organización.
Modelo 2.1 Carteira de seguros intermediada. Distribución.
Modelo 2.2 Carteira de seguros intermediada. Ramos non vida.
Modelo 2.3 Carteira de seguros intermediada. Ramos vida.
Modelo 3. Datos contables.

Sec. I. Páx. 25
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MODELO AV 0.1
DECLARACIÓN DO AXENTE DE SEGUROS VINCULADO
Exercicio: ……….

Clave de inscrición: …………..

NIF:……………………….
Nome: ………………………………………………………………………………………………
Domicilio:……………………………………………………………………………………………..
Poboación: ……………………….. Provincia:……………………. Código postal:…………………
Teléfono:............................... Fax:……………......... Móbil: …………………………….
Correo electrónico:..................................... Dominio internet:………………………………..
DECLARA: que os datos contidos na presente documentación recollen fielmente a información relativa á
documentación contable e do negocio anual do axente de seguros vinculado:
RESPONSABILIDADE CIVIL PROFESIONAL: segundo o previsto no artigo 21.3.h): (marque
cunha "x")
Acreditouse que todas as entidades aseguradoras coas cales mantén contrato de axencia de
seguros asumen a responsabilidade civil profesional derivada da súa actuación como axente de
seguros vinculado.
Ten contratada póliza de seguro de responsabilidade civil profesional, ou outra garantía
financeira, con cobertura en todo o territorio do Espazo Económico Europeo coa
entidade.........................................., cunha garantía de............................€, e con efecto
desde.......................ata............................., e achega copia do correspondente recibo de prima ou, de
ser o caso, xustificante de vixencia (1).

CAPACIDADE FINANCEIRA: segundo o previsto no artigo 21.3.g):
(marque cunha "x")
Contractualmente, pactouse de forma expresa coas entidades aseguradoras que todos os importes
aboados pola clientela se realizarán directamente a través de domiciliación bancaria en contas abertas a
nome das entidades aseguradoras, e que todas as cantidades aboadas en concepto de indemnizacións
serán entregadas directamente polas entidades aseguradoras aos tomadores de seguros, asegurados ou
beneficiarios.
Asumiu o compromiso de ofrecer aos tomadores unha cobertura inmediata entregándolles o recibo
emitido pola entidade aseguradora, e as cantidades aboadas en concepto de indemnizacións serán
entregadas directamente polas entidades aseguradoras aos tomadores de seguros, asegurados ou
beneficiarios.
Ten contratado un aval emitido pola entidade financeira................../ seguro de caución, coa
entidade...........................por un importe de...............€, e achega o xustificante da vixencia (2).
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VINCULACIÓN CON ENTIDADES ASEGURADORAS
Mantén subscritos contratos de axencia de seguros coas seguintes entidades aseguradoras:
Clave entidade
aseguradora

ENTIDADES ASEGURADORAS

E, para que conste, formulo a presente declaración.

.............................., .......... de................................ de............

Asdo..........................................

1.- Anexarase ao envío telemático desta información como documento escaneado.
2.- Anexarase ao envío telemático desta información como documento escaneado.

Data de inscrición
do contrato
(dd/mm/aaaa)
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MODELO AV 0.2
DECLARACIÓN DO REPRESENTANTE LEGAL DA SOCIEDADE DE AXENCIA DE
SEGUROS VINCULADA
Exercicio: ……….

Clave de inscrición: …………..

NIF:……………………….
Denominación social:…………………………………………………………………………………
Domicilio social:……………………….……………………………………………………………..
Poboación: ……………………….. Provincia:……………………. Código postal:…………………
Teléfono:............................... Fax:……………......... Móbil: …………………………….
Correo electrónico:..................................... Dominio internet:………………………………..

GRUPO DE ENTIDADES
Pertence a axencia de seguros vinculada a un grupo de entidades?

SI

NON

Só cubrir en caso de responder SI:
Grupo que exerce o control sobre a axencia de seguros vinculada (1):.....................................
Domicilio do grupo que exerce o control:…………………………………………………………..
Poboación: .......................Provincia:...................... Código postal:……………. País:...........
D/
Dª...........................................................................
actuando
en
representación
da
entidade................................................................................................., en calidade de.................................
DECLARA: que os datos contidos na presente documentación recollen fielmente a información relativa á
documentación contable e do negocio anual da axencia de seguros vinculada.
Que o capital social é de...........................€, e está subscrito polos seguintes socios con participación
significativa (*):
Data de
Nome/denominación
NIF/NIE % Participación
adquisición

(*) Participación do 10% ou máis do capital social.
Que o órgano de administración da sociedade está formado por:
Nome/denominación

NIF/NIE

Cargo

Data de
nomeamento

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplemento en lingua galega ao núm. 143

Sábado 12 de xuño de 2010

Sec. I. Páx. 29

Que as persoas que integran o órgano de dirección responsable da mediación, así como a dirección técnica
son:
Data de
NIF/NIE
Cargo
Nome/denominación
nomeamento

RESPONSABILIDADE CIVIL PROFESIONAL: segundo o previsto no artigo 21.3.h):
(Marque cunha "x")
Acreditouse que todas as entidades aseguradoras coas cales mantén contrato de axencia de
seguros asumen a responsabilidade civil profesional derivada da súa actuación como axencia de
seguros vinculada.
Ten contratada póliza de seguro de responsabilidade civil profesional, ou outra garantía
financeira, con cobertura en todo o territorio do Espazo Económico Europeo coa
entidade.........................................., cunha garantía de............................€, e con efecto
desde.......................ata............................., e achega copia do correspondente recibo de prima ou, de
ser o caso, xustificante de vixencia (2).

CAPACIDADE FINANCEIRA segundo o previsto no artigo 21.3.g):
(marque cunha "x")
Contractualmente, pactouse de forma expresa coas entidades aseguradoras que todos os importes
aboados pola clientela se realizarán directamente a través de domiciliación bancaria en contas abertas a
nome das entidades aseguradoras, e que todas as cantidades aboadas en concepto de indemnizacións
serán entregadas directamente polas entidades aseguradoras aos tomadores de seguros, asegurados ou
beneficiarios.
Asumiu o compromiso de ofrecer aos tomadores unha cobertura inmediata entregándolles o recibo
emitido pola entidade aseguradora, e as cantidades aboadas en concepto de indemnizacións serán
entregadas directamente polas entidades aseguradoras aos tomadores de seguros, asegurados ou
beneficiarios.
Ten contratado un aval emitido pola entidade financeira................. / seguro de caución, coa
entidade................................por un importe de...............€, e achega o xustificante da vixencia (3).
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VINCULACIÓN CON ENTIDADES ASEGURADORAS
Mantén subscritos contratos de axencia de seguros coas seguintes entidades aseguradoras:
Clave entidade
aseguradora

ENTIDADES ASEGURADORAS

Data de
inscrición do
contrato
(dd/mm/aaaa)

E, para que conste, formulo a presente declaración.

.............................., .......... de................................ de............

Asdo..........................................
O REPRESENTANTE LEGAL

1.- Grupo que exerce o control sobre a entidade (definición segundo EUROSTAT): a unidade institucional que exerce o control último
dunha filial (unidade institucional situada no extremo superior da cadea de control dunha filial e que non está controlada por ningunha outra
unidade institucional).
2.- Anexarase ao envío telemático desta información como documento escaneado.
3.- Anexarase ao envío telemático desta información como documento escaneado.
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MODELO OBS 0.3
DECLARACIÓN DO REPRESENTANTE LEGAL DO OPERADOR BANCA-SEGUROS
VINCULADO
Exercicio: ……….

Clave de inscrición: …………..

NIF:……………………….
Denominación social:…………………………………………………………………………………
Domicilio social:……………………….……………………………………………………………..
Poboación: ……………………….. Provincia:……………………. Código postal:…………………
Teléfono:............................... Fax:……………......... Móbil: …………………………….
Correo electrónico:..................................... Dominio internet:………………………………..
A actividade de mediación de seguros realízase a través dunha sociedade mercantil controlada ou
SI NON
participada pola entidade de crédito ou grupo de entidades de crédito ou non?
GRUPO DE ENTIDADES
Pertence o operador banca-seguros vinculado a un grupo de entidades?

SI NON

Só cubrir en caso de responder SI:
Grupo que exerce o control sobre o operador banca-seguros vinculado (1):..................................
Domicilio do grupo que exerce o control:………………………………………………………………
Poboación: .......................Provincia:...................... Código postal:……………. País:...........
D/
Dª...........................................................................
actuando
en
representación
da
entidade................................................................................................., en calidade de.................................
DECLARA: que os datos contidos na presente documentación recollen fielmente a información relativa á
documentación contable e do negocio anual do operador banca-seguros vinculado.
Que o capital social é de...........................€, e está subscrito polos seguintes socios con participación
significativa (*):
Data de
NIF/NIE
% Participación
Nome/denominación
adquisición

(*) Participación do 10% ou máis do capital social.
Que o órgano de administración da sociedade está formado por:
Nome/denominación

NIF/NIE

Cargo

Data de
nomeamento
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Que as persoas que integran o órgano de dirección responsable da mediación, así como a dirección técnica
son:
Data de
Nome/denominación
NIF/NIE
Cargo
nomeamento

RESPONSABILIDADE CIVIL PROFESIONAL: segundo o previsto no artigo 21.3.h):
(marque cunha "x")
Acreditouse que todas as entidades aseguradoras coas cales mantén contrato de axencia de
seguros asumen a responsabilidade civil profesional derivada da súa actuación como operador bancaseguros vinculado.
Ten contratada póliza de seguro de responsabilidade civil profesional, ou outra garantía
financeira, con cobertura en todo o territorio do Espazo Económico Europeo coa
entidade.........................................., cunha garantía de............................€, e con efecto
desde.......................ata............................., e achega copia do correspondente recibo de prima ou, de
ser o caso, xustificante de vixencia (2).

CAPACIDADE FINANCEIRA segundo o previsto no artigo 21.3.g): (marque cunha "x")
Contractualmente, pactouse de forma expresa coas entidades aseguradoras, que todos os importes
aboados pola clientela se realizarán directamente a través de domiciliación bancaria en contas abertas a
nome das entidades aseguradoras, e que todas as cantidades aboadas en concepto de indemnizacións
serán entregadas directamente polas entidades aseguradoras aos tomadores de seguros, asegurados ou
beneficiarios.
Asumiu o compromiso de ofrecer aos tomadores unha cobertura inmediata entregándolles o recibo
emitido pola entidade aseguradora, e as cantidades aboadas en concepto de indemnizacións serán
entregadas directamente polas entidades aseguradoras aos tomadores de seguros, asegurados ou
beneficiarios.
Ten contratado un aval emitido pola entidade financeira................ / seguro de caución, coa
entidade................................por un importe de...............€, e achega o xustificante da vixencia (3).
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VINCULACIÓN CON ENTIDADES ASEGURADORAS
Mantén subscritos contratos de axencia de seguros coas seguintes entidades aseguradoras:
Clave entidade
aseguradora

ENTIDADES ASEGURADORAS

Data de
inscrición do
contrato
(dd/mm/aaaa)

REDES DE DISTRIBUCIÓN: denominación de entidades de crédito que ceden a súa rede de
distribución:
Clave entidade
de crédito

NIF

ENTIDADES DE CRÉDITO

Data do contrato
de cesión
(dd/mm/aaaa)

E, para que conste, formulo a presente declaración.
.............................., .......... de................................ de............

Asdo..........................................
O REPRESENTANTE LEGAL

1.- Grupo que exerce o control sobre a entidade (definición segundo EUROSTAT): a unidade institucional que exerce o control último
dunha filial (unidade institucional situada no extremo superior da cadea de control dunha filial e que non está controlada por ningunha outra
unidade institucional).
2.- Anexarase ao envío telemático desta información como documento escaneado.
3.- Anexarase ao envío telemático desta información como documento escaneado.
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MODELO 1
ESTRUTURA DA ORGANIZACIÓN
Exercicio:……………………..
Clave de inscrición:.............................
Nome / denominación social:……………………………………………………………………….
MEDIOS PERSOAIS
Afectos á actividade de mediación
NON afectos á actividade de mediación

Órgano de
dirección

Empregados

Número total de persoas
MEDIOS PERSOAIS
Formación previa
AFECTOS Á ACTIVIDADE
Total
Grupo Grupo Grupo
DE MEDIACIÓN
A)
B)
C)
Órgano de dirección
Empregados
Auxiliares
Rede de distribución
Outro persoal
TOTAL

Domicilio

Provincia

Outro persoal

Nivel de formación

Formación continua
Horas
Medios

1

4

2

3

1

TOTAL

Datos da sede profesional ou social
MEDIOS PERSOAIS (número)
Afectos á actividade de
NON afectos á actividade de
mediación
mediación

Réxime

OFICINAS

Rede de
distribución

Auxiliares

2

TOTAL

Gasto(€)

TOTAL

Primas devengadas intermediadas
(€)

Datos das sucursais
MEDIOS PERSOAIS (número)
Afectos á actividade de NON afectos á actividade
mediación
de mediación

Primas devengadas
intermediadas (€)

TOTAL
Medios persoais:
•
Órgano de dirección: número de persoas que integran o órgano de dirección responsable da mediación, e as que exercen a
dirección técnica ou posto asimilado.
•
Empregados: número de persoas empregadas con contrato laboral.
•
Auxiliares: número de auxiliares externos que integran a rede de distribución externa do axente de seguros vinculado ou operador bancaseguros vinculado.
•
Rede de distribución: número de persoas que integran a(s) rede(es) de distribución do operador banca-seguros vinculado.
•
Outro persoal: número de persoas que prestan funcións sen contrato laboral ou mercantil (familiares, socios, administradores).
•
Formación continua:
Nivel de formación: marcarase cunha X a columna que corresponda en función de que a formación recibida por cada colectivo
fose elemental, de reciclaxe ou sobre produtos:
1- Elemental. 2- Reciclaxe. 3- Xestión e administración de empresas de axencia de seguros vinculada ou operadores bancaseguros vinculados. 4- Sobre ramos e/ou produtos específicos.
Horas: indicarase en cada fila o número total de horas da formación recibida por cada un dos colectivos.
Medios empregados na formación: marcarase cunha X a columna que corresponda en función de que a formación fose
impartida por medios propios ou externos.
1- Internos
2- Persoas ou centros externos
Gasto: indicarase a cantidade do orzamento empregado durante o exercicio para a impartición da formación continua dos
medios persoais afectos á actividade de mediación.
Sede profesional ou social:
• Réxime de utilización: indicarase o código que corresponda en función de que se utilice en propiedade, arrendamento ou cesión. Códigos de
réxime de utilización:
2- Propiedade. 2- Arrendamento. 3- Cesión.
Oficinas:
• Primas devengadas intermediadas: indicarase o importe das primas devengadas correspondentes a pólizas intermediadas, netas de anulacións,
en cada unha das oficinas.
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MODELO 2.1.
CARTEIRA DE SEGUROS INTERMEDIADA. DISTRIBUCIÓN
Exercicio:……………………..
Clave de inscrición:.............................
Nome / denominación social:…………………………………………………………………….
VOLUME TOTAL DE NEGOCIO:
Primas devengadas
intermediadas

% Vida

% Non vida

Rede propia

Auxiliares

Primas cobradas

Cobertura
inmediata

Sen cobertura
inmediata

NOVA PRODUCIÓN:
Primas devengadas
intermediadas

% Vida

% Non
vida

Rede
propia

Auxiliares

Primas cobradas

Cobertura
inmediata

Sen cobertura
inmediata

VOLUME TOTAL DE NEGOCIO POR ENTIDADE ASEGURADORA:
Clave entidade
aseguradora

Denominación entidade aseguradora

Primas devengadas intermediadas
Volume total de
Nova produción
negocio

TOTAL

• Volume total de negocio: importe total de primas devengadas intermediadas.
• Nova produción: parte das primas devengadas intermediadas correspondentes a contratos perfeccionados no
exercicio (do 1 de xaneiro ao 31 de decembro).
• Primas devengadas intermediadas: enténdese por primas devengadas intermediadas no exercicio as
correspondentes a contratos perfeccionados ou prorrogados no exercicio, en relación coas cales o dereito do
asegurador ao seu cobramento xorde durante o mencionado período, netas de anulacións e que foron mediadas polo
axente de seguros vinculado ou operador banca-seguros vinculado.
• % Vida, % Non vida: indicarase a distribución porcentual das primas devengadas intermediadas segundo
correspondan a ramos de vida ou de non vida.
• Rede propia: importe das primas achegadas a través dos medios que configuran a estrutura da organización
propia do axente de seguros vinculado ou operador banca-seguros vinculado.
• Auxiliares: importe das primas achegadas a través dos auxiliares externos do axente de seguros vinculado ou
operador banca-seguros vinculado.
• Primas cobradas: parte das primas devengadas intermediadas que foron cobradas polo axente de seguros
vinculado ou operador banca-seguros vinculado.
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MODELO 2.2.
CARTEIRA DE SEGUROS INTERMEDIADA. RAMOS NON VIDA
Exercicio:……………………..
Clave de inscrición:.............................
Nome / denominación social:…………………………………………………………………….
RAMOS NON VIDA

VOLUME TOTAL DE NEGOCIO
Primas
%
Comisións
devengadas
Primas
devengadas
intermediadas

NOVA PRODUCIÓN
Primas
Comisións
% Primas
devengadas
devengadas
intermediadas

Accidentes
Enfermidade
Asistencia sanitaria
Dependencia (5)
Autos (1)
Transportes(2)
Incendios e elementos naturais (3)
Seguros agrarios
combinados
Outros danos
Roubo ou outros
aos bens
Avaría de
maquinaria
Riscos nucleares
R.C. en xeral
Outros riscos
Crédito
Caución
Perdas diversas
Defensa xurídica (4)
Asistencia
Decesos
Multirrisco fogar
Multirrisco comunidades
Multirrisco comercios
Multirrisco industriais
Outros multirrisco
TOTAL NON VIDA

1.- Autos: inclúe os ramos 01, 03, 10 e 17 (este último só se vai unido á póliza de autos)
2.- Transportes: inclúe os ramos 04, 05, 06, 07, 11 e 12
3.- Inclúe todo risco dano material
4.- Soamente as non incorporadas en autos.
5.- Só cando se asocien ao ramo 02.
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MODELO 2.3.
CARTEIRA DE SEGUROS INTERMEDIADA. RAMOS VIDA
Exercicio:……………………..
Clave de inscrición:.............................
Nome / denominación social:…………………………………………………………………….
VOLUME TOTAL DE NEGOCIO
Primas devengadas
intermediadas (€)

% Primas

Comisións devengadas

INDIVIDUAL
COLECTIVO
TOTAL

NOVA PRODUCIÓN
Primas devengadas
intermediadas (€)
INDIVIDUAL
COLECTIVO
TOTAL

% Primas

Comisións devengadas
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MODELO 3
DATOS CONTABLES
Exercicio:……………………..
Clave de inscrición:.............................
Nome / denominación social:…………………………………………………………………….
Investimento/ valor engadido
CONCEPTOS
Valor engadido ao custo dos factores (1)
Investimento bruto en bens materiais (2)
1.

Ingresos da actividade de mediación de seguros

CONCEPTOS
Comisións percibidas das entidades aseguradoras
Ingresos financeiros
Outros ingresos
Total euros
2.

€

Gastos da actividade de mediación de seguros

CONCEPTOS
Custos de persoal en metálico ou en especie
Comisións aboadas a auxiliares externos / redes de distribución
Formación continua
Gastos financeiros
Outros gastos
Total euros
INGRESOS-GASTOS (actividade de mediación de seguros)
3.

€

€

€

Conta de perdas e ganancias: TOTAL

Total ingresos
Total gastos
INGRESOS-GASTOS (TOTAL)

€
€
€

1) Valor engadido ao custo dos factores: é a renda bruta das actividades de explotación tras axustar o efecto das
subvencións de explotación e os impostos indirectos. (Segundo EUROSTAT. Véxanse instrucións).
2) Investimento bruto en bens materiais: o investimento durante o período de referencia en bens materiais,
valorado antes de realizar os axustes de valor e antes de deducir a renda obtida coas cesións. (Segundo
EUROSTAT. Véxanse instrucións).
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ANEXO III
Documentación estatística contable semestral dos axentes de seguros
e dos corredores de reaseguros
Modelos que integran a documentación
estatística contable semestral

Modelo 0.1 Declaración do axente de seguros e de reaseguros.
Modelo 0.2 Declaración do representante legal da sociedade de corredoría de seguros e
de reaseguros.
Modelo 1. Estrutura da organización.
Modelo 2.1 Carteira de seguros intermediada. Distribución.
Modelo 2.2 Carteira de reaseguros intermediada. Distribución.

Sec. I. Páx. 39

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplemento en lingua galega ao núm. 143

Sábado 12 de xuño de 2010

Sec. I. Páx. 40

MODELO 0.1
DECLARACIÓN DO AXENTE DE SEGUROS E DE REASEGUROS
Exercicio: ……….
Semestre:…………

Clave de inscrición: …………..

NIF:……………………….
Nome: ………………………………………………………………………………………………
Domicilio:……………………………………………………………………………………………..
Poboación: ……………………….. Provincia:……………………. Código postal:…………………
Teléfono:............................... Fax:……………......... Móbil: …………………………….
Correo electrónico:..................................... Dominio internet:………………………………..

DECLARA: que os datos contidos nos modelos que integran a presente documentación recollen fielmente
a información relativa á documentación estatística contable semestral do axente de seguros / reaseguros.

E, para que conste, formulo a presente declaración.
.............................., .......... de................................ de............

Asdo..........................................
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MODELO 0.2
DECLARACIÓN DO REPRESENTANTE LEGAL DA SOCIEDADE DE CORREDORÍA
DE SEGUROS E DE REASEGUROS.
Exercicio: ……….
Semestre:…………

Clave de inscrición: …………..

NIF:……………………….
Denominación social:……………………………………………………………………………………….
Domicilio social:……………………….……………………………………………………………………
Poboación: ……………………….. Provincia:……………………. Código postal:………………………
Teléfono:............................... Fax:……………......... Móbil: ………………………………………
Correo electrónico:..................................... Dominio internet:……………………………………..
D/
Dª...........................................................................
actuando
entidade.................................................................................................,
de..........................................

en

representación
da
en
calidade

DECLARA: que os datos contidos nos modelos que integran a presente documentación recollen fielmente
a información relativa á documentación estatística contable semestral da corredoría de seguros / reaseguros.

E, para que conste, formulo a presente declaración.
.............................., .......... de................................ de............

Asdo..........................................
O REPRESENTANTE LEGAL
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MODELO 1
ESTRUTURA DA ORGANIZACIÓN
Exercicio:……………………..
Semestre:…………

Clave de inscrición:.................................

Nome / denominación social:…………………………………………………………………….

MEDIOS PERSOAIS
Afectos á actividade de mediación
NON afectos á actividade de mediación

Réxime

OFICINAS

Órgano de dirección

Empregados

Datos da sede profesional ou social
MEDIOS PERSOAIS (número)
Afectos á actividade de
NON afectos á actividade de
mediación
mediación

Domicilio

Provincia

Auxiliares

Outro persoal

TOTAL

Primas devengadas intermediadas (€)

Datos das sucursais
MEDIOS PERSOAIS (número)
Afectos á actividade de NON afectos á actividade
mediación
de mediación

Primas devengadas
intermediadas (€)

TOTAL

Medios persoais:
•
Órgano de dirección: número de persoas que integran o órgano de dirección responsable da mediación e as que exercen a dirección
técnica ou posto asimilado.
•
Empregados: número de persoas empregadas con contrato laboral.
•
Auxiliares: número de auxiliares externos que integran a rede de distribución externa do axente de seguros / reaseguros.
•
Outro persoal: número de persoas que prestan funcións sen contrato laboral ou mercantil (familiares, socios, administradores).
Sede profesional ou social:
• Réxime de utilización: indicarase o código que corresponda en función de que se utilice en propiedade, arrendamento ou cesión. Códigos de
réxime de utilización:
1 - Propiedade. 2- Arrendamento. 3- Cesión.
Oficinas:
• Primas devengadas intermediadas: indicarase o importe das primas devengadas correspondentes a pólizas intermediadas, netas de anulacións,
en cada unha das oficinas.
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MODELO 2.1
CARTEIRA DE SEGUROS INTERMEDIADA. DISTRIBUCIÓN
Exercicio:……………………..
Semestre:…………

Clave de inscrición:.............................

Nome / denominación social:…………………………………………………………………….
VOLUME TOTAL DE NEGOCIO:
N.º de
entidades

Primas
devengadas
intermediadas

% Vida

% Non vida

Rede
propia

3
4-6
7 - 15
> 15

Rede de distribución
externa
Outros
Auxiliares
corredores

Primas cobradas
Cobertura
inmediata

Comisións
devengadas

Sen cobertura
inmediata

Honorarios
profesionais

NOVA PRODUCIÓN:
N.º de
entidades

Primas
devengadas
intermediadas

3
4-6
7 - 15
> 15

% Vida

% Non
vida

Rede
propia

Rede de distribución externa
Outros
Auxiliares
corredores

Primas cobradas
Cobertura
Sen cobertura
inmediata
inmediata

Comisións
devengadas

Honorarios
profesionais

VOLUME TOTAL DE NEGOCIO POR ENTIDADE ASEGURADORA:
Clave entidade
aseguradora

Denominación entidade aseguradora

Primas devengadas intermediadas
•
•
•

• Volume total de negocio: importe total de primas devengadas intermediadas.
• Nova produción: parte das primas devengadas intermediadas correspondentes a contratos perfeccionados no
período de referencia (1º semestre: 1 xaneiro ao 30 de xuño; 2º semestre: 1 de xaneiro ao 31 de decembro -inclúe 1º
semestre-).
• N.º de entidades: cubriranse as columnas restantes segundo o intervalo correspondente ao número de entidades en
que se encontran colocadas as pólizas percibidas intermediadas.
• Primas devengadas intermediadas: enténdese por primas devengadas intermediadas no período de referencia as
correspondentes a contratos perfeccionados ou prorrogados no período de referencia, en relación coas cales o dereito
do asegurador ao seu cobramento xorde durante o mencionado período, netas de anulacións e que foron mediadas
polo axente de seguros.
• % Vida, % Non vida: indicarase a distribución porcentual das primas devengadas intermediadas segundo
correspondan a ramos de vida ou de non vida.
• Rede propia: importe das primas achegadas a través dos medios que configuran a estrutura da organización
propia do axente de seguros.
• Rede de distribución externa:
Auxiliares: importe das primas achegadas a través dos auxiliares externos do axente de seguros.
Outros corredores: importe das primas achegadas a través doutros corredores, xa sexan persoas físicas ou
xurídicas, que actúan baixo a dirección e responsabilidade do corredor que presenta a información
estatística contable.
• Primas cobradas: parte das primas devengadas intermediadas que foron cobradas polo axente de seguros
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MODELO 2.2
CARTEIRA DE REASEGUROS INTERMEDIADA. DISTRIBUCIÓN
Exercicio:……………………..
Semestre:…………………….

Clave de inscrición:.............................

Nome / denominación social:…………………………………………………………………….
REASEGURO OBRIGATORIO PROPORCIONAL
N.º de entidades
reaseguradoras

Primas devengadas
intermediadas

% Vida

% Non
vida

Rede propia

3
4-6
7 - 15
> 15

Rede de distribución externa
Outros
corredores

Comisións
devengadas

Honorarios
profesionais

Rede de distribución externa
Outros
corredores

Comisións
devengadas

Honorarios
profesionais

Rede de distribución externa
Outros
corredores

Comisións
devengadas

Honorarios
profesionais

Auxiliares

REASEGURO OBRIGATORIO NON PROPORCIONAL
N.º de entidades
reaseguradoras

Primas devengadas
intermediadas

% Vida

% Non
vida

Rede propia

% Vida

% Non
vida

Rede propia

3
4-6
7 - 15
> 15

Auxiliares

REASEGURO FACULTATIVO
N.º de entidades
reaseguradoras

Primas devengadas
intermediadas

3
4-6
7 - 15
> 15

Auxiliares

VOLUME TOTAL DE NEGOCIO POR ENTIDADE REASEGURADORA
Clave entidade
reaseguradora

Denominación entidade reaseguradora

Primas devengadas intermediadas

•
•
•

• Volume total de negocio: importe total de primas devengadas intermediadas.
• N.º de entidades reaseguradoras: cubriranse as columnas restantes segundo o intervalo correspondente ao número
de entidades en que se encontran colocadas as cesións intermediadas.
• Primas devengadas intermediadas: enténdese por primas devengadas intermediadas no período de referencia as
correspondentes a contratos perfeccionados ou prorrogados no período de referencia, en relación coas cales o dereito
do reasegurador ao seu cobramento xorde durante o mencionado período, netas de anulacións e que foron mediadas
polo corredor de reaseguros.
• % Vida, % Non vida: indicarase a distribución porcentual das primas devengadas intermediadas segundo
correspondan a ramos de vida ou de non vida.
• Rede propia: importe das primas achegadas a través dos medios que configuran a estrutura da organización
propia do corredor de reaseguros.
• Rede de distribución externa:
Auxiliares: importe das primas achegadas a través dos auxiliares externos do corredor de reaseguros.
Outros corredores: importe das primas achegadas a través doutros corredores, xa sexan persoas físicas ou
xurídicas, que actúan baixo a dirección e responsabilidade do corredor que presenta a información
estatística contable.
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ANEXO IV
Documentación contable e do negocio semestral dos axentes de seguros vinculados
e dos operadores banca-seguros vinculados
Modelos que integran a documentación
contable e do negocio semestral

Modelo AV 0.1 Declaración do axente de seguros vinculado.
Modelo AV 0.2 Declaración do representante legal da sociedade de axencia de
seguros vinculada.
Modelo OBS 0.3 Declaración do representante legal do operador banca-seguros
vinculado.
Modelo 1. Estrutura da organización.
Modelo 2. Carteira de seguros intermediada. Distribución.
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MODELO AV 0.1
DECLARACIÓN DO AXENTE DE SEGUROS VINCULADO
Exercicio: ……….
Semestre:……….

Clave de inscrición: …………..

NIF.:............................
Nome: ………………………………………………………………………………………………
Domicilio:……………………………………………………………………………………………..
Poboación: ……………………….. Provincia:……………………. Código postal:…………………
Teléfono:............................... Fax:……………......... Móbil: …………………………….
Correo electrónico:..................................... Dominio internet:………………………………..
DECLARA: que os datos contidos nos modelos que integran a presente documentación recollen fielmente
a información relativa á documentación contable e do negocio semestral do axente de seguros vinculado.
VINCULACIÓN CON ENTIDADES ASEGURADORAS
Mantén subscritos contratos de axencia de seguros coas seguintes entidades aseguradoras:
Clave entidade
aseguradora

ENTIDADES ASEGURADORAS

E, para que conste, formulo a presente declaración.

.............................., .......... de................................ de............

Asdo..........................................

Data de inscrición
do contrato
(dd/mm/aaaa)
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MODELO AV 0.2
DECLARACIÓN DO REPRESENTANTE LEGAL DA SOCIEDADE DE AXENCIA DE
SEGUROS VINCULADA
Exercicio: ……….
Semestre:…………

Clave de inscrición: …………..

NIF.:............................
Denominación social:…………………………………………………………………………………
Domicilio social:……………………….……………………………………………………………..
Poboación: ……………………….. Provincia:……………………. Código postal:…………………
Teléfono:............................... Fax:……………............ Móbil: …………………………….
Correo electrónico:..................................... Dominio internet:………………………………..
D/
Dª...........................................................................,
actuando
en
representación
da
entidade................................................................................................., en calidade de.................................
DECLARA: que os datos contidos nos modelos que integran a presente documentación recollen fielmente
a información relativa á documentación contable e do negocio semestral da axencia de seguros vinculada.
VINCULACIÓN CON ENTIDADES ASEGURADORAS
Mantén subscritos contratos de axencia de seguros coas seguintes entidades aseguradoras:
Clave entidade
aseguradora

ENTIDADES ASEGURADORAS

E, para que conste, formulo a presente declaración.

.............................., .......... de................................ de............

Asdo..........................................
O REPRESENTANTE LEGAL

Data de
inscrición do
contrato
(dd/mm/aaaa)
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MODELO OBS 0.3
DECLARACIÓN DO REPRESENTANTE LEGAL DO OPERADOR BANCA-SEGUROS
VINCULADO
Exercicio: ……….
Semestre:…………

Clave de inscrición: …………..

NIF:……………………….
Denominación social:…………………………………………………………………………………
Domicilio social:……………………….……………………………………………………………..
Poboación: ……………………….. Provincia:……………………. Código postal:…………………
Teléfono:............................... Fax:……………......... Móbil: …………………………….
Correo electrónico:..................................... Dominio internet:………………………………..
D/
Dª...........................................................................
actuando
en
representación
da
entidade................................................................................................., en calidade de.................................
DECLARA: que os datos contidos nos modelos que integran a presente documentación recollen fielmente
a información relativa á documentación contable e do negocio semestral do operador banca-seguros
vinculado.
VINCULACIÓN CON ENTIDADES ASEGURADORAS
Mantén subscritos contratos de axencia de seguros coas seguintes entidades aseguradoras:
Clave entidade
aseguradora

ENTIDADES ASEGURADORAS

Data de inscrición
do
contrato
(dd/mm/aaaa)

REDES DE DISTRIBUCIÓN: denominación de entidades de crédito que ceden a súa rede de
distribución:
Data do contrato
Clave entidade
NIF
ENTIDADES DE CRÉDITO
de cesión
de crédito
(dd/mm/aaaa)

E, para que conste, formulo a presente declaración.
.............................., .......... de................................ de............

Asdo..........................................
O REPRESENTANTE LEGAL
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MODELO 1
ESTRUTURA DA ORGANIZACIÓN
Exercicio:……………………..
Semestre:…………

Clave de inscrición:.............................

Nome / denominación social:……………………………………………………………………….

MEDIOS PERSOAIS
Afectos á actividade de mediación
NON afectos á actividade de mediación

Empregados

Auxiliares

Datos da sede profesional ou social
MEDIOS PERSOAIS (número)
Afectos á actividade de
NON afectos á actividade de
mediación
mediación

Réxime

OFICINAS

Órgano de
dirección

Domicilio

Provincia

Rede de
distribución

Outro persoal

TOTAL

Primas devengadas intermediadas (€)

Datos das sucursais
MEDIOS PERSOAIS (número)
Afectos á actividade de NON afectos á actividade
mediación
de mediación

Primas devengadas
intermediadas (€)

TOTAL

Medios persoais:
•
Órgano de dirección: número de persoas que integran o órgano de dirección responsable da mediación e as que exercen a dirección
técnica ou posto asimilado.
•
Empregados: número de persoas empregadas con contrato laboral.
•
Auxiliares: número de auxiliares externos que integran a rede de distribución externa do axente de seguros vinculado ou operador bancaseguros vinculado.
•
Rede de distribución: número de persoas que integran a(s) rede(es) de distribución do operador banca-seguros vinculado.
•
Outro persoal: número de persoas que prestan funcións sen contrato laboral ou mercantil (familiares, socios, administradores).
Sede profesional ou social:
• Réxime de utilización: 1indicarase o código que corresponda en función de que se utilice en propiedade, arrendamento ou cesión. Códigos de
réxime de utilización:
1- Propiedade. 2- Arrendamento. 3- Cesión.
Oficinas:
• Primas devengadas intermediadas: indicarase o importe das primas devengadas correspondentes a pólizas intermediadas, netas de anulacións,
en cada unha das oficinas.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplemento en lingua galega ao núm. 143

Sábado 12 de xuño de 2010

Sec. I. Páx. 50

MODELO 2
CARTEIRA DE SEGUROS INTERMEDIADA. DISTRIBUCIÓN
Exercicio:……………………..
Semestre:…………

Clave de inscrición:.............................

Nome / denominación social:…………………………………………………………………….

VOLUME TOTAL DE NEGOCIO:
Primas devengadas
intermediadas

% Vida

Primas cobradas

Comisións
devengadas

Primas cobradas

Comisións
devengadas

% Non vida

Rede propia

Auxiliares

Cobertura
inmediata

% Non vida

Rede propia

Auxiliares

Cobertura
inmediata

Sen cobertura
inmediata

NOVA PRODUCIÓN:
Primas devengadas
intermediadas

% Vida

Sen cobertura
inmediata

VOLUME TOTAL DE NEGOCIO POR ENTIDADE ASEGURADORA:
Clave entidade
aseguradora

Denominación entidade aseguradora

Primas devengadas intermediadas
Volume total de
Nova produción
negocio

TOTAL
• Volume total de negocio: importe total de primas devengadas intermediadas.
• Nova produción: parte das primas devengadas intermediadas correspondentes a contratos perfeccionados no
período de referencia (1º semestre: 1 xaneiro ao 30 de xuño; 2º semestre: 1 de xaneiro ao 31 de decembro -inclúe 1º
semestre-).
• Primas devengadas intermediadas: enténdense por primas devengadas intermediadas no período de referencia as
correspondentes a contratos perfeccionados ou prorrogados no período de referencia, en relación coas cales o dereito
do asegurador ao seu cobramento xorde durante o mencionado período, netas de anulacións, e que foron mediadas
polo axente de seguros vinculado ou operador banca-seguros vinculado.
• % Vida, % Non vida: indicarase a distribución porcentual das primas devengadas intermediadas segundo
correspondan a ramos de vida ou de non vida.
• Rede propia: importe das primas achegadas a través dos medios que configuran a estrutura da organización
propia do axente de seguros vinculado ou operador banca-seguros vinculado.
• Auxiliares: importe das primas achegadas a través dos auxiliares externos do axente de seguros vinculado ou
operador banca-seguros vinculado.
• Primas cobradas: parte das primas devengadas intermediadas que foron cobradas polo axente de seguros
vinculado ou operador banca-seguros vinculado.
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