ASSEGURANÇA DE
MOTOS I CICLOMOTORS

Cobertures i serveis més destacats
Assistència en viatge
Assistència en carretera al vehicle des del quilòmetre 0.
Servei en cas d’alguns incidents concrets
 Punxada: venim a canviar la roda.
 Falta de combustible: li’n fem arribar.
 Pèrdua de claus: li’n proporcionem unes altres que algú del seu entorn ens pugui facilitar.
El cost dels material no queda cobert.
En cas de sinistre
Lliure elecció de taller.
Garantia d’accidents corporals per al conductor.
 Indemnització per mort (fins a 6.000 €).
 Despeses d’assistència sanitària en cas d’accident (límit de 900 €).
Defensa jurídica
∙ Tramitació de multes (infraccions administratives de trànsit): fins a 300 €/any per
despeses de gestió.
∙ Lliure elecció d’advocat i procurador (límit de 600 €).
Servei “Manetes”
Una intervenció anual d’1 hora per fer petites feines de manteniment del vehicle. Hi queden
incloses les despeses de desplaçament.
FIATC Life
Una àmplia oferta de serveis per al benestar, de forma exclusiva i amb grans avantatges de preu.

Garanties de l'assegurança
RESPONSABILITAT CIVIL DE SUBSCRIPCIÓ OBLIGATÒRIA (TERCERS)
És l'assegurança obligatòria, exigida per la llei, per poder circular. Cobreix les lesions i els danys 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 €.

DEFENSA JURÍDICA (TERCERS)
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Garanteix el pagament de les despeses de defensa jurídica de l'assegurat en un procediment judicial derivat
d’un accident de circulació en el qual 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 a la pòlissa i dins dels límits establerts a les condicions generals.
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La cobertura inclou:
• Defensa penal i constitució de fiances en causa criminal
• Reclamació de danys
• Lliure elecció d’advocat i procurador fins als límits que estableixen 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 persones ocupants, amb motiu dels seus desplaçaments per Espanya o
a 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 de l'estada a 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 al
domicili i enviament de medicaments.

• Relatives al vehicle

− Assistència tècnica d'emergència al lloc del sinistre.
− Trasllat de les persones i el vehicle al seu lloc de residència o a la destinació del viatge si el vehicle no
es pot reparar el mateix dia.
− Assistència en vies no establertes per circular.
− 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 recuperar el seu vehicle, enviament de xofer professional, enviament de
peces de recanvi, defensa jurídica.

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 € 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 d'aquest vehicle
- efectuar qualsevol acte per reparar-lo en ruta
* Es garanteix durant el termini de 365 dies a comptar des de la data de l'accident, de forma il·limitada en centres de conveni (tots els
centres públics i els 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 900 €.

ROBATORI O FURT DEL VEHICLE (OPCIONAL)

03/2022

En cas de pèrdua total del vehicle per robatori o furt, s’indemnitzarà el 80 % del seu valor venal. Si la
sostracció només és de parts fixes del vehicle, s’indemnitzarà el 80 % del seu valor de nou.
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DANYS PATITS PEL VEHICLE ASSEGURAT (OPCIONAL)

Cobreix els danys per accident que pugui patir el vehicle, tant si es troba en circulació com en repòs.
Dins d'aquesta cobertura s’inclouen l’incendi del vehicle i els danys produïts per fenòmens atmosfèrics
no catastròfics, com la caiguda d’un llamp, vent, calamarsa, neu, pluja, etc.

Altres avantatges
Assistència tècnica des del km 0.
Garantia d’equipació tècnica del conductor opcional per a motocicletes. Cobreix els danys per accident
causats en casc, botes, guants, jaqueta, pantalons i granota.
Garantia opcional de danys per col·lisió amb animals cinegètics.
Contractació en línia.
Fer gestions en línia com el pagament de rebuts a través del web o de l'aplicació de mòbil.
Servicios para el bienestar: 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 vol contractar la seva assegurança de motocicleta o ciclomotor, només ha de facilitar la informació següent:

▪

Data d’inici de la pòlissa

▪

Dades del vehicle
- Marca, model i versió del vehicle.
- Matrícula.
- Data de matriculació.

▪

Dades del titular de l’assegurança
- NIF/NIE.
- Nom i cognoms.
- Data de naixement.
- Domicili.
- Número de telèfon i adreça electrònica.
- Últims cinc dígits del número de pòlissa i companyia asseguradora actual (de qualsevol vehicle a nom
seu) en la qual vostè sigui el prenedor i/o el conductor.

▪

Dades del propietari
- NIF/NIE.
- Nom i cognoms.
- Data de naixement.
- Data del permís de conduir.

▪

Dades del conductor
- NIF/NIE.
- Nom i cognoms.
- Data de naixement.
- Data del permís de conduir.
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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
LLAR
SALUT
VIDA
DECESSOS
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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