
 

 

Assegurança d´automòbils 
DOCUMENT D’INFORMACIÓ SOBRE EL PRODUCTE D’ASSEGURANÇA 

Companyia: BBVA Allianz Seguros y Reaseguros, S.A. Entitat espanyola sotmesa a la regulació de la Direcció General d’Assegurances 
i Fons de Pensions inscrita al Registre d’Entitats Asseguradores amb número C0807. 

Producte: BBVA Allianz Moto 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La informació precontractual i contractual completa relativa al producte es facilita en altres documents. 

 
EN QUÈ CONSISTEIX AQUEST TIPUS D´ASSEGURANÇA?  

És una assegurança dirigida a propietaris i conductors de motocicletes i ciclomotors destinada a cobrir l’obligació d’indemnitzar els danys i 
perjudicis causats a tercers, els danys que pugui patir el vehicle assegurat i els que puguin patir el seu conductor i/o ocupant, en el cas 
d’accident de trànsit, segons la modalitat contractada. 
 
 

 
QUÈ S´ASSEGURA?  

✓ Totes les modalitats de l´assegurança BBVA Allianz Moto 

(Tercers Bàsic, Tercers Ampliat, Tercers Ampliat + Robatori, Tot Risc 
amb Franquícia, Tot Risc amb Franquícia Plus, Tot Risc sense 
Franquícia) asseguren aquestes cobertures comuns: 

✓ Responsabilitat civil obligatòria. 

✓ Responsabilitat civil complementària. 
✓ Reclamació de danys i Avançament d´indemnització. 

✓ Accidents corporals del conductor: 
- Mort o Invalidesa física permanent. 
- Assistència sanitària. 

✓ Assistència en carretera. 

✓ A més, la Modalitat Tercers Ampliat inclou les cobertures comuns 
a totes les modalitats més:  

✓ Danys per incendi. 

✓ Retirada permís de conduir i pèrdua de punts. 

✓ Assessorament per multes de trànsit. 
✓ Modalitat Tercers Ampliat + Robatori. Inclou totes les cobertures 

anteriors més:  

✓ Robatori. 

✓ Modalitats Tot Risc amb Franquícia i Tot Risc amb Franquícia 
Plus. Inclou totes les cobertures anteriors més:  

✓ Danys propis amb franquícia. 
✓ Modalitat Tot Risc sense Franquícia. Inclou totes les cobertures 

anteriors més:  

✓ Danys propis sense franquícia. 

✓ Casc i vestimenta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumes Asegurades 
✓ Responsabilitat civil obligatòria segons la llei, 70 

milions d’euros per totes les víctimes i 15 milions 
d’euros per sinistre en danys materials. 

✓ Responsabilidad civil complementària (50 milions 
d´euros per sinistre).  

✓ Reclamació de danys il·limitada amb els professionals 
designats per BBVA Allianz. 1.500 euros/sinistre quan 
els professionals siguin de lliure elecció.  

✓ Avançament d´indemnització del 100% del valor 
de mercat del vehicle amb un màxim de 30.000 
euros. 

✓ Accidents corporals del conductor: 
- Mort: 6.000 euros / Invalidesa física permanent: 
12.000 euros (per a les modalitats Tercers Bàsic i 
Tercers Ampliat). 
- Mort: 12.000 euros / Invalidesa física permanent: 
24.000 euros (per a la resta de modalitats: Tercers 
Ampliat + Robatori, Tot Risc amb Franquícia, Tot 
Risc amb Franquícia Plus i Tot Risc sense 
Franquícia). 
- Assistència sanitària: fins a 3.000 euros en centres 
designats per l´assegurat. 

✓ Retirada permís de conduir i pèrdua per punts:  
- Subsidi diari: 12 euros/dia, màxim 6 mesos. 
- Cost del curs pèrdua parcial punts: 300 euros. 
- Cost del curs recuperació del permís: 600 euros.  

✓ Danys propis: 
- Equipatges i objectes personals: 100% del valor 
(limitat a 150 euros per persona i amb un màxim 
en conjunt de 300 euros).  
- Privació de l´ús de la motocicleta: 15 euros/dia 
des del 3r, i com a màxim, fins el 31è, amb un 
màxim de 435 euros. 

✓ Casc i vestimenta: 100% del valor indemnitzable 
del casc i la vestimenta amb un límit de 400 euros 
(s´inclou només a la modalitat de Tot Risc sense 
Franquícia). 



 

 

 
 

QUÈ NO ESTÀ ASSEGURAT?  
 

✗ Delictes dolosos i la conducció sota els efectes de l´alcohol, drogues estupefaents o substàncies psicotròpiques. 

✗ Comissió del delicte d’omissió del deure de socors. 

✗ Participació en carreres, concursos i als entrenaments. 
✗ Circulació en zones restringides dels ports i aeroports. 
✗ El remolc del vehicle quan s’hagin realitzat modificacions tècniques que ho impedeixin. 
✗ La conducció del vehicle sense el permís pertinent o autorització del propietari excepte: 
 - A la garantia de Responsabilitat civil complementària, per als fills menors i empleats de l´assegurat.  

- En cas de robatori, per als danys materials patits pel vehicle durant la desaparició.  
✗ Situacions especials i extraordinàries que tinguin cobertura a través del Consorci de Compensació d´assegurances. 
✗ Els danys causats a la càrrega transportada que no tingui la consideració d´equipatge o objecte personal.   
✗ Robatori d´elements parcials, així com dels béns o objectes dipositats o transportats a la motocicleta.   

 

 

 

EXISTEIXEN RESTRICCIONS PEL QUE FA A LA COBERTURA? 

 
! Modalitat Tercers Bàsic: Danys per incendi, Retirada permís de conduir i Pèrdua per punts,  Assessorament per multes de trànsit, 
Robatori, Danys propis al vehicle, Casc i vestimenta. 
! Modalitat Tercers Ampliat: Robatori, Danys propis al vehicle, Casc i vestimenta. 

! Modalitat Tercers Ampliat + Robatori: Danys propis al vehicle, Casc i vestimenta. 

! Modalitat Tot Risc amb Franquícia: Les franquícies són de 150 euros o 250 euros (Tot Risc AMB Franquícia) o de 300 euros o 
500 euros (Tot Risc AMB Franquícia Plus) en funció del vehicle assegurat a la pòlissa. Casc i vestimenta. 

! Modalitat Tot Risc SENSE Franquícia: Sense restriccions.  
 

 

 
 

ON ESTIC COBERT? 

✓ A Espanya i a la resta dels països de l’Espai Econòmic Europeu. 

✓ A Ciutat del Vaticà, Mònaco, San Marino i Gibraltar. 

✓ A més, als països signants del conveni complementari entre les oficines nacionals del 12/XII/1973 i països signataris 
del Conveni tipus Inter-Bureaux (Carta Verda), excepte Rússia i Bielorússia. 

 

 

 QUINES SON LES MEVES OBLIGACIONS? 

• Facilitar les dades necessàries per a l’emissió de la pòlissa. Aquestes dades han de ser actuals, correctes i veraces per tal 
de poder assegurar correctament el risc. 

• Llegir i comprovar atentament els termes i condicions de la pòlissa i, en cas d’errors, demanar-ne la rectificació en el termini 

d’un mes. 
• Signar la pòlissa. La pòlissa no estarà en vigor fins al moment de la signatura. 
• Pagar les primes. Només si ha pagat la prima, el contracte estarà degudament formalitzat i en vigor i els sinistres que es produeixin 

a partir d’aquest moment tindran cobertura. 
• Comunicar tan aviat com sigui possible qualsevol modificació que es produeixi en el contingut de les respostes i adaptar la pòlissa 

a la nova situació mitjançant les accions corresponents. 
• Comunicar l’ocurrència del sinistre, les circumstàncies i conseqüències immediatament i, com a màxim, en el termini de 7 dies. A 

més, han de posar tots els mitjans al seu abast per disminuir-ne les conseqüències, i cooperar en el salvament de persones i béns. 



 

 

 

 
 

QUAN I COM HE D´EFECTUAR ELS PAGAMENTS?  
 

• El pagament es realitzarà mitjançant qualsevol dels mitjans de pagament disponibles de la companyia el dia de 
la formalització del contracte i de la mateixa manera en els venciments successius i/o fraccions de pagament. 

 
 
 

QUAN COMENÇA I FINALITZA LA COBERTURA? 
 

• La cobertura comença el dia de la formalització del contracte. La duració del contracte es determina a les Condicions 
Particulars de la pòlissa. Cada any, tret de casos especials, la pòlissa venç i es prorroga de forma automàtica. Si el Prenedor 
s’oposa a la dita pròrroga haurà de notificar a l’Assegurador almenys amb un mes d’anticipació al venciment. Si 
l’Assegurador s’oposa a la renovació haurà de notificar-ho al Prenedor de l’assegurança almenys amb dos mesos 
d’antelació. 

 
 

 

 
COM PUC RESCINDIR EL CONTRACTE? 

 
• Mitjançant comunicació escrita a l’Asseguradora, almenys, amb un mes d’anticipació al venciment. 

 


