ASSEGURANÇA DE COTXE

Cobertures i serveis més destacats
Assistència en viatge
∙ Assistència en carretera al vehicle des del quilòmetre 0.
∙ Assistència a les persones que viatgen al vehicle (assegurat i ocupants) i a les relacionades amb
l’assegurat (parella, ascendents i descendents de primer grau que hi convisquin i en depenguin
econòmicament) tot i que viatgin per separat en qualsevol mitjà de locomoció.
Servei davant alguns incidents concrets
 Punxada: venim a canviar la roda.

 Falta de gasolina: la hi fem arribar.
 Pèrdua de claus: li’n proporcionem unes altres. Les recollim al seu domicili, si algú ens les pot
facilitar, o les demanem al concessionari més proper.
El cost dels material no queda cobert.
Inclusió d’accesoris i extres d’àudio
∙ Accesoris no declarats fins a 1.200€.
∙ Extres d’àudio fins a 450€.
Valor d’indemnització del vehicle
∙ Per sinistre total (amb tot risc): com a vehicle nou durant els dos primers anys de
matriculació i, durant el tercer, el valor venal (valor de venda) més el 50 % de la diferència entre
valor de nou i valor venal.
Per robatori total: com a vehicle nou durant el primer any de matriculació.
Avantatges en tallers de confiança: TS+ i TS+ Premium (http://guiataller.fiatc.es)
TS + Premium
TS +
∙ Preferència en la reparació del seu vehicle.
∙ Preferència en la reparació del seu vehicle.
∙ Recollida i lliurament del vehicle a domicili.
∙ ITV gratuïta (quan ho requereixi la reparació).
∙ Vehicle de cortesia.
∙ Garantia de les reparacions.
∙ Neteja del vehicle.
∙ Neteja integral del vehicle.
∙ Peritatge en línia.
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 €).
Assessorament tècnic
∙ Opinió mecànica: assessorament sobre pressupost de reparació.
∙ Consultori tècnic vinculat al vehicle assegurat: resolució de dubtes tècnics sobre una reparació
i/o feines de manteniment del vehicle.
Servei “Manetes”
Una intervenció anual d’1 hora per fer petites feines de manteniment del vehicle. Hi queden incloses
les despeses de desplaçament.
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FIATC Life
Una àmplia oferta de serveis per al benestar, de manera exclusiva i amb grans avantatges de preu.
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Garanties de l’assegurança de cotxe MAXIAUTO
RESPONSABILITAT CIVIL OBLIGATÒRIA
És l'assegurança obligatòria, exigida per la llei, per poder circular. Cobreix les lesions corporals i els danys
materials produïts a tercers pel vehicle assegurat amb els límits de 70.000.000 € i 15.000.000 €, respectivament.
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 per cobrir les indemnitzacions el límit de les quals excedeixi
les quantitats de l'assegurança obligatòria fins als 50 milions d’euros per sinistre.

DANYS SOFERTS PEL VEHICLE I ELS OBJECTES TRANSPORTATS
Cobreix els danys per accident que pugui patir el vehicle, estigui en circulació o en repòs. Dins d'aquesta
cobertura s’inclouen els danys que puguin patir els equipatges o altres objectes transportats al turisme
assegurat fins a un màxim, en el seu conjunt, de 900 € (amb franquícia de 100 € per objecte), l’incendi del
vehicle i els danys produïts per fenòmens atmosfèrics no catastròfics com caiguda de llamp, vent,
pedregada, neu, pluja, etc.
En el cas de sinistre total (Pèrdua Total), durant els primers 2 anys d’antiguitat de l’automòbil,
s’indemnitza a valor de nou. El tercer any, la indemnització és a valor venal més el 50 % de la diferència entre el
valor venal i el valor a nou.
VALOR DE NOU. El valor que costi un cotxe nou de les mateixes característiques amb els
impostos legals inclosos (IVA i matriculació). Es calcula amb els catàlegs dels fabricants i les llistes
institucionals oficials.
VALOR VENAL. El valor que té el cotxe en el cas de vendre'l en el moment del sinistre
respectant les mateixes característiques i antiguitat, sense que es tinguin en compte els quilòmetres o les
condicions en què es troba.

ROBATORI O FURT DEL VEHICLE
En el cas de pèrdua total del vehicle per robatori o furt, s’indemnitzarà 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 serà a valor
venal. Si la sostracció només fos de parts fixes del vehicle, s’indemnitzarà el 100 % del seu valor de nou.

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 que fixen les condicions generals.
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Aquesta cobertura inclou:
− Defensa penal i constitució de fiances en causa criminal.
− Reclamació de danys.
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− Lliure elecció d'advocat i procurador (amb els límits que estableixen les condicions generals).
− Defensa i reclamació jurídiques a l'estranger.
− Tramitació de multes (fins a 300 € l’any per despeses de gestió).

ASSISTÈNCIA EN VIATGE
Cobertures per al vehicle assegurat i els seus ocupants en ocasió dels seus desplaçaments per Espanya o a
l'estranger, des del km 0 i 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 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.

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 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 D’OCUPANTS
Fins a 15.000 € d’indemnització en el cas de mort o invalidesa permanent, i fins a un màxim de 3.000 € en
concepte de despeses d'assistència sanitària* derivats 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.
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* 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 3.000 €.
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TRENCAMENT O REPARACIÓ DE VIDRES
Cobreix els danys per trencament total o parcial de vidres (incloent-hi per pedregada). En el moment de la
contractació de la pòlissa, l'assegurat pot escollir entre la lliure elecció de taller o adreçar-se sempre als nostres
tallers concertats.

ASSEGURANÇA DE RETIRADA DE CARNET
De contractació opcional, garanteix:

 Subsidi mensual per retirada del carnet fins al termini màxim que indiquen les condicions particulars.
 Ajuda econòmica fins a un màxim de 3 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, incloent-hi les taxes.

Garanties incloses segons la modalitat d'assegurança
Responsabilitat civil obligatòria
Responsabilitat civil voluntària
Tercers
Tot risc

Tercers

amb / sense

ampliat

Assistència en viatge

bàsic

Accidents del conductor

franquícia

Defensa jurídica
Robatori
Incendi
Pèrdua total
Danys propis
Trancament de vidres

Opcionals
Retirada de carnet

Altres avantatges
Assistència tècnica des del km 0.
Bonificació per bona conducció.
Cobertura de danys a objectes transportats i robatori d’accessoris i equips d’àudio no declarats.
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Inclou els danys propis ocasionats per col·lisió amb animals cinegètics.
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Servei “Manetes” inclòs quan l'assegurança estigui a nom d’una persona física.
Servei especial a l'assegurat en tallers de confiança (TS+ i TS+ Premium) o lliure elecció de taller en
el cas de sinistre.
Contractació en línia.
Fer gestions en línia com el pagament de rebuts a través del web o de l'aplicació de mòbil.
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 vol contractar la seva assegurança de cotxe, 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 cotxe a nom
seu) en què 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.

LLAR
SALUT
VIDA
DECESSOS
ACCIDENTS
MOTO
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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