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ASSEGURANÇA DE LA LLAR 
 
PER QUÈ CAL CONTRACTAR UNA ASSEGURANÇA DE LA LLAR?  
 

Per estar protegit davant grans eventualitats que no es produeixen amb freqüència però 
que poden ocasionar un dany important a l'habitatge com, per exemple, un incendi. 
L'assegurança de la llar et garanteix el pagament dels danys perquè puguis reconstruir el 
teu habitatge i reposar els teus béns. 

 

Per tenir cobertura davant la majoria d'imprevistos de la llar que es produeixen amb 
més freqüència però amb danys més lleus, com ara  el trencament d'una canonada. 
Imprevistos que no sols poden produir danys a casa teva sinó també a la dels teus 
veïns i en els quals la responsabilitat civil és teva. 

 

Per mantenir el teu habitatge sempre en bon estat i evitar qualsevol pèrdua derivada 
d’un imprevist, com ara la restauració estètica després una fuita d'aigua o la pèrdua 
d'aliments a la nevera per una anomalia en el subministrament d'electricitat, etc. 

 

Per tenir protecció jurídica quan la necessitis (reclamació de danys, etc.). 
 

Perquè és la solució més senzilla, pràctica i econòmica atès que tot ho resols amb una 
simple trucada telefònica. 

 
QUINES COBERTURES INCLOU LA NOSTRA ASSEGURANÇA DE LA LLAR? 
 
L'assegurança de la llar de FIATC t'ofereix dos nivells de cobertura amb dues modalitats, 
BASIC i PLUS, que et donaran tranquil·litat davant algunes circumstàncies. 

 

- Grans esdeveniments: incendi, robatori, actes de vandalisme, etc. 
- Situacions molestes: trencament de vidres, danys produïts per aigua, etc. 
- Aspectes legals: responsabilitat civil, protecció jurídica, etc. 
- Manteniment i qualsevol dany material: garantia d'assistència de la llar. 

 
A continuació et mostrem totes les cobertures que inclou l'assegurança. Per saber les que 
inclou cada modalitat, consulta els documents que rebràs per e-mail (Oferta BASIC i Oferta 
PLUS) després de calcular el teu pressupost a la web. 

 
GARANTIA DE DANYS 
 

DANYS PER AIGUA 
 

▪ Rebentada o ruptura de conduccions. 
▪ Omissió de tancament d'aixetes. 
▪ Aigua procedent d'immobles contigus. 
▪ Degotalls i filtracions (opcional). 
 
Despeses a conseqüència d'un dany per aigua emparat: 
 

▪ Localització i reparació de l’avaria. 
▪ Oxidació o corrosió de canonades. 
▪ Desembús de conduccions. 
▪ Lampisteria d'urgència, sempre que s'hagi contractat l'Assistència Fiatc. 
 
 
 
   

Per a més informació: 
 

web@fiatc.es 
 

902 110 120 
 

Per a mes informació:

jordi@duranassegurances.com
644 317 419

mailto:web@fiatc.es
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DANYS ELÈCTRICS 
 

Es cobreixen els danys: 
▪ A les instal·lacions elèctriques i els aparells connectats a la xarxa. 
▪ Inclou electricista d'urgència, sempre que s'hagi contractat l'Assistència Fiatc. 
 
DANYS EN BÉNS REFRIGERATS 
 

Inclou danys en aliments i medicaments per fallades de la nevera o el congelador. 
 
TRENCAMENT DE VIDRES 
 

▪ Despeses de reposició, transport i col·locació de: 
◦ Vidres, metacrilats, llunes, miralls i vidrieres. 
◦ Elements fixos de ceràmica, metacrilat, acrílics, marbres, granits o minerals anàlegs. 
◦ Plaques vitroceràmiques. 
◦ Cristalleria d'urgència, sempre que s'hagi contractat l'Assistència Fiatc. 

 
SOSTRACCIONS IL·LEGÍTIMES 
 

▪ Robatori i espoliació dels béns assegurats (continent i/o contingut). 
▪ Diners a l'habitatge fora de caixa de seguretat. 
▪ Béns en trasters. 
▪ Mobiliari de jardins i terrasses. 
▪ Robatori d'arbres i plantes en jardins. 
 

Cobertures complementàries: 
▪ Furt de mobiliari a l'interior de l'habitatge. 
▪ Atracament: robatori amb violència o intimidació en les persones a l'exterior de l'habitatge: 

o Roba i efectes personals. 
o Joies. 
o Tablets i mòbils. 
o Diners en efectiu. 

▪ Despeses de primera assistència sanitària en cas de robatori amb violència. 
▪ Cobrament indegut de xecs robats o extraviats. 
▪ Substitució de panys i claus per robatori o pèrdua, segons les condicions en què s'hagin 
produït i si es posa en risc la seguretat de l'habitatge. 
▪ Serralleria d'urgència, sempre que s'hagi contractat l'Assistència Fiatc. 
 
GARANTIES COMPLEMENTÀRIES DE DANYS MATERIALS 
▪ Desplaçament temporal de béns per viatges i trasllats: 

◦ Roba i efectes personals. 
◦ Equipatges facturats. 
◦ Mobiliari en guardamobles per trasllat d'habitatge. 
◦ Diners en efectiu 
◦ Joies. 
◦ Objectes de valor especial, si s'ha contractat. 

 

▪ Restauració estètica del continent. 
 

▪ Ordinadors personals d'ús particular, si s'ha contractat. 
 

▪ Despeses i altres pèrdues. 
◦ Assistència de bombers. 
◦ Demolició i desenrunament. 
◦ Neteja, extracció de llots i bombament d'aigua. 
◦ Reposició de documents. 
◦ Obtenció de permisos o llicències. 
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◦ Pèrdua de lloguers per inhabitabilitat de l'habitatge. 
◦ Desallotjament forçós per inhabitabilitat de l'habitatge. 
◦ Reconstrucció de zones enjardinades. 
◦ Vigilant jurat sempre que es tingui contractada l'Assistència Llar Fiatc. 

 
 

ALTRES PRESTACIONS DE GARANTIES DE DANYS 
 

▪ Cobertura de riscos extraordinaris. Consorci de Compensació d'Assegurances. 
▪ Assegurança amb valor de nou. Es pot contractar fins al 100% d'aquest valor. 
▪ Derogació de la regla proporcional quan el valor dels béns assegurats en cas de sinistre 
excedeix de menys del 20% la suma assegurada a la pòlissa. 
▪ Derogació de la regla proporcional quan l'import del sinistre no superi la quantitat de 2.000 
euros. 
▪ Compensació automàtica de capitals, fins al límit de la prima abonada. 
▪ Revaloració automàtica de capitals. 
 

GARANTIES D'ASSISTÈNCIA 
 

GARANTIA D'ASSISTÈNCIA A LA LLAR 
▪ En cas de sinistre. 
▪ A demanda. 
▪ Serralleria d'urgència sense sinistre emparat. 
▪ Bricollar. 
▪ Informació general a l'assegurat. 
▪ Orientació mèdica telefònica. 
▪ Informàtica i tecnològica remota i a domicili: 

◦ Còpies de seguretat. 
◦ Descàrrega de programari. 
◦ Recuperació de dades. 
◦ Rastreig d'ordinadors robats. 
◦ Control parental. 
◦ Esborrament digital. 
◦ Esborrament i reciclatge de discs durs. 
 

▪ Ús fraudulent de targetes de crèdit i accés a comptes bancaris per Internet. 
▪ Recuperació de dades. 
 
PROTECCIÓ JURÍDICA 
Assistència jurídica, presencial i telefònica, i les despeses en què pugui incórrer l'assegurat 
com a conseqüència de la seva intervenció en un procediment administratiu, judicial o arbitral 
derivat de: 
▪ Reclamació de danys, fins i tot els soferts com a vianant. 
▪ Defensa penal. 
▪ Drets relatius a l'habitatge. 
▪ Defensa d'infraccions administratives municipals. 
▪ Contractes sobre coses, mobles. 
▪ Assumptes de dret fiscal. 
▪ Contractes de subministraments. 
▪ Contractes laborals. 
 

Es garanteix així mateix la revisió i redacció de documents i contractes sobre matèries 
relacionades amb l'habitatge. 
 
GARANTIES DE RESPONSABILITAT CIVIL 
▪ Propietat o ús de l'habitatge. 
▪ Actes de la vida privada i familiar. 
▪ Actes del personal domèstic. 
▪ Accidents del personal domèstic. 
▪ Condició de llogater de l'habitatge (responsabilitat civil locativa). 

 


