Assegurança de Cotxe
Cobertures disponibles a la pòlissa Maxiauto
Responsabilitat civil obligatòria
És l'assegurança obligatòria, exigida per llei, per poder circular. Cobreix les lesions i els
danys produïts a tercers pel vehicle assegurat.
Aquesta cobertura es trasllada al remolc sempre que es faci constar a la pòlissa i tingui la
mateixa matrícula que el turisme assegurat.

Responsabilitat civil voluntària o complementària
Per complementar l'assegurança obligatòria (responsabilitat civil obligatòria), FIATC inclou
la garantia de responsabilitat civil voluntària o complementària amb la finalitat de cobrir les
indemnitzacions el límit de les quals excedeixi les quantitats de l'assegurança obligatòria
fins a 50 milions d'euros per sinistre.

Danys soferts pel vehicle assegurat i els objectes transportats
Cobreix els danys per accident que pugui patir el vehicle, tant si es troba en circulació
com aturat. Dins d'aquesta cobertura s'inclouen els danys que puguin patir els equipatges o
altres objectes transportats al turisme assegurat fins a un màxim de 900 euros en conjunt,
l'incendi del vehicle i els danys produïts per fenòmens atmosfèrics no catastròfics com ara
caiguda de llamps, vent , pedra, neu, pluja, etc.
En cas de sinistre total esdevingut durant els primers dos anys d'antiguitat de l'automòbil,
s'indemnitza amb valor de nou. El tercer any, la indemnització és amb valor venal més el
50% de la diferència entre el valor venal i el valor de nou.
VALOR DE NOU. El valor que costa un cotxe nou de les mateixes característiques
amb els impostos legals inclosos (IVA i matriculació). Es calcula mitjançant els
catàlegs dels fabricants i les llistes d'institucionals oficials.
VALOR VENAL. El valor que té el cotxe en cas de vendre'l en el moment del sinistre,
amb les mateixes característiques i antiguitat, sense tenir en compte els quilòmetres o
les condicions en què es trobi.

Robatori o furt del vehicle
En cas de pèrdua total del vehicle per robatori o furt, s'indemnitza el 100% del seu
valor de nou sempre que el vehicle tingui menys d'un any d'antiguitat. En la resta de
casos, la indemnització és amb valor venal. Si la sostracció només és de parts fixes del
vehicle, se n'indemnitza el 100% del valor de nou.

Per a més informació:
jordi@duranassegurances.com
644 317 419
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Defensa jurídica
Garanteix el pagament de les despeses per a la defensa jurídica de l'assegurat en un
procediment judicial derivat d'un accident de circulació amb el vehicle assegurat, fins als
límits fixats a les condicions generals.
Aquesta cobertura inclou:
− Defensa penal i constitució de fiances en causa criminal.
− Reclamació de danys.
− Lliure elecció d'advocat i procurador fins als límits establerts a les condicions generals.
− Defensa i reclamació jurídica a l'estranger.
− Tramitació de multes.

Assistència en viatge
Cobertures per al vehicle assegurat i els seus ocupants en desplaçaments per Espanya o
l'estranger des del quilòmetre 0 i durant les 24 hores del dia.
Aquesta cobertura es trasllada al remolc sempre que es faci constar a la pòlissa i tingui la
mateixa matrícula que el turisme assegurat.

Assistència a les persones
−
−
−
−
−
−
−

Transport o repatriació sanitària de ferits i malalts
Retorn anticipat a causa de mort d'un familiar.
Bitllet d'anada i tornada per a un familiar i despeses d'hotel.
Despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques i d'hospitalització a l'estranger.
Despeses de prolongació d'estada en un hotel a l'estranger.
Transport o repatriació de morts i dels assegurats acompanyants.
Cerca i transport d'equipatges i efectes personals, transmissió de missatges,
repatriació per sinistre en domicili i enviament de medicaments.

Assistència al vehicle
− Assistència tècnica d'emergència al lloc del contratemps.
− Trasllat de les persones i el vehicle al seu lloc de residència o a la destinació del viatge
si el vehicle no pot ser reparat el mateix dia.
− Assistència en vies no establertes per a la circulació.
− Remolc i/o rescat del vehicle a causa d'avaria o accident.
− Despeses d'hotel per immobilització del vehicle a causa d'avaria o accident.
− Posada a disposició d'un vehicle de lloguer per robatori, avaria o accident del vehicle
assegurat.
− Transport o repatriació del vehicle a causa d'avaria, accident o robatori, despeses de
pupil·latge i custòdia.
− Transport de l'assegurat per tal de recuperar el seu vehicle, enviament d'un xofer
professional, enviament de peces de recanvi, defensa jurídica automobilística a
l'estranger i prestació i/o avançament de fiances penals a l'estranger.
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Assegurança d’ocupants
Fins a 15.000 euros d'indemnització en cas de mort o invalidesa permanent i fins a un
màxim de 3.000 euros en concepte de despeses d'assistència sanitària* derivades d'un
accident produït en ocasió de:
- ocupar com a conductor o passatger el vehicle assegurat,
- pujar o baixar del vehicle,
- fer qualsevol acte per reparar-lo en ruta.
(*) Assistència mèdica i farmacèutica: es garanteix durant el termini de 365 dies comptats des
de la data de l'accident, de manera il·limitada, en centres de conveni (tots els centres públics i
privats que UNESPA i la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions hagin acordat i
publicat al BOE) i a la resta de centres fins a 3.000 euros.

Trencament i/o reparació de vidres
Cobreix els danys per trencament total o parcial dels vidres. En el moment de contractar la
pòlissa, l'assegurat pot escollir entre la lliure elecció de taller o dirigir-se sempre als nostres
tallers concertats.

Assegurança de retirada de carnet
Oferim la possibilitat de contractar una assegurança amb la qual es pot disposar de les
garanties següents en cas de retirada de carnet:
• Subsidi mensual per retirada de carnet fins al termini màxim indicat a les condicions
particulars.
• Ajuda econòmica fins a un màxim de tres mesos per un import mensual igual al
subsidi contractat, quan hi hagi una revocació per pèrdua total de punts.
• Cobertura de despeses per recuperació total o parcial de punts.
• Despeses de matriculació, amb taxes incloses.

Altres serveis o prestacions
Serveis davant alguns incidents concrets:
• Punxada: acudim a canviar la roda.
• Manca de gasolina: la fem arribar.
• Pèrdua de claus: en proporcionem unes altres. Les recollim a casa de l'assegurat, si
algú ens les pot facilitar, o bé les demanem al concessionari més proper.
El cost dels materials no queda cobert.
Avantatges en “Tallers TS +”
• Preferència en la reparació del vehicle.
• Recollida i lliurament del vehicle a domicili.
• Vehicle de cortesia.
• Neteja del vehicle.
• Revisió pre-ITV.
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Cobertures incloses segons la modalitat d’assegurança

Cobertures

Tercers
(sense
vidres)

Tercers

Tercers
+ Incendi
+ Robatori

Tot risc

Responsabilitat civil
obligatòria

√

√

√

√

Responsabilitat civil
complementària

√

√

√

√

Assegurança
d’ocupants del vehicle

√

√

√

√

Assistència en viatge

√

√

√

√

Defensa jurídica

√

√

√

√

Trencament i reparació
de vidres

_

√

√

√

Robatori o furt del
vehicle

_

_

√

√

Incendi

_

_

√

√

Danys propis soferts
pel vehicle

_

_

_

√

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Assegurança de retirada
del permís de conduir
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