Assegurança
de Motocicletes i Ciclomotors
Garanties
Responsabilitat civil de subscripció obligatòria (tercers)
És l'assegurança obligatòria. Cobreix allò que la llei exigeix pel que fa a danys (lesions i
danys materials) produïts a tercers pel vehicle assegurat.

Responsabilitat civil de subscripció voluntària (tercers)
Cobertura ampliada de la responsabilitat civil obligatòria fins a un màxim de 50.000.000
d'euros.

Defensa jurídica (tercers)
Garanteix el pagament de les despeses de defensa jurídica de l'assegurat en un
procediment judicial derivat d'un accident de circulació en què intervinguin el vehicle
assegurat a la pòlissa i l'assegurat, ja sigui com a causant o com a perjudicat contra
tercers responsables. En qualsevol cas, sempre com a conseqüència d'un accident de
circulació cobert per la pòlissa i dins dels límits fixats a les condicions generals.
La cobertura comprèn:
• 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 (opcional)
Serveis i cobertures per al vehicle assegurat i les persones ocupants d'aquest en ocasió
de desplaçaments per Espanya o l'estranger.

• Relatives 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.
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• Relatives 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.

Assegurança de conductor (opcional)
Fins a 6.000 euros d'indemnització en cas de mort o invalidesa permanent i fins a un
màxim de 900 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.

Robatori o furt del vehicle (opcional)
En cas de pèrdua total del vehicle per robatori o furt, se n'indemnitza el 80% del valor
venal. Si la sostracció només és de parts fixes del vehicle, se n'indemnitza el 80% del
valor de nou.

Danys soferts pel vehicle assegurat (opcional)
Cobreix els danys per accident que pugui patir el vehicle, tant si es troba en
circulació com aturat. Dins d'aquesta cobertura s'inclouen l'incendi del vehicle i els
danys produïts per fenòmens atmosfèrics no catastròfics com ara caiguda de llamps,
vent, pedra, neu, pluja, etc.
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