ASSEGURANÇA DE
CARAVANA

Cobertures i serveis més destacats
Danys a la caravana i ben assegurats per incendi, explosió, aigua, vandalisme, fum i xoc de
vehicles entre altres.
Es pot contractar per a qualsevol tipus de caravana: remolcables, mòduls fixos i autocaravanes.
Aplicable en l’àmbit europeu.

Garanties de l’Assegurança de Caravana
COBERTURES
Danys provocats a la caravana i als béns assegurats per les causes següents:
• Incendi, explosió, ones sòniques, caiguda de llamp, vandalisme, xoc o impacte de vehicles terrestres,
fenòmens atmosfèrics (pluja, vent, pedra o neu) i aigües desbordades. Aquesta cobertura es garanteix
per a la caravana en repòs i té una franquícia de 90 €.
Danys de la caravana i béns assegurats provocats per bolcada, xoc o impactes
• D'aquests contra qualsevol objecte durant el seu transport o circulació, maniobres de connexió,
desconnexió, moviment i aparcament, quan es tracti de caravanes.
Robatori i espoliació
• Per la sostracció dels béns assegurats.
Trencaments de vidres
• Despeses de reposició, transport i col·locació.
Danys provocats a tercers per la caravana (en repòs)
• Responsabilitat civil com a propietari o usuari de la caravana o el mòdul.
• Constitució de fiances judicials.
• Reclamació de danys.
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Despeses derivades de les eventualitats anteriors
• Extinció, salvament de béns, desenrunament ... (en el cas d'incendi o inundació).
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Altres avantatges
Ampliació opcional de la cobertura a mobles, estris, vestuari, parament i aixovar, així com a l'avancé
aparells TV i bicicletes.
Si té el seu cotxe assegurat amb FIATC podrà incloure la garantia d'assistència en carretera que li
permetrà tenir cobertura quan la seva caravana estigui en circulació.
Serveis per al benestar: FIATC Life.
De manera exclusiva, una àmplia oferta de serveis de benestar (proves, tractaments, intervencions i teràpies
en medicina i cirurgia estètica, psicologia, reproducció assistida ...) amb centres i professionals de qualitat
contrastada i grans avantatges de preu a través de la plataforma: https://fiatclife.fiatc.es.

Procediment de contractació
Si desitja contractar la seva assegurança de caravana, només cal facilitar la següent informació:

▪
▪

Data d’inici de la pòlissa
Dades de titular de l'assegurança
- NIF / NIE
- Nom i cognoms
- Data naixement
- Sexe
- Telèfon
- E-mail
- Domicili
- Codi postal
- Població
- Província

▪

Dades de la caravana a assegurar
- Any de fabricació
- Marca
- Model
- Matrícula / bastidor
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▪

Dades bancàries: IBAN (24 dígits).
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Tot tipus de solucions asseguradores a la seva disposició
A través del nostre web o del seu mediador d'assegurances pot calcular o sol·licitar un pressupost.

AUTOMÒBIL
MOTO
SALUT
LLAR
DECESSOS
VIDA · ACCIDENTS
EMBARCACIONS D’ESBARJO
ASSISTÈNCIA EN VIATGE
ESQUÍ
ESTALVI · PENSIONS I JUBILACIÓ · INVERSIÓ
IMPAGAMENT DE LLOGUERS
COMUNITATS
COMERÇOS
RESPONSABILITAT CIVIL
EMPRESES I INDUSTRIALS
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AUTÒNOMS I PROFESSIONALS
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