
 

Assegurança Habitatge BBVA Alta Gamma 
 

 
Asseguradora: Hiscox S.A., Sucursal a Espanya  
Regulada per el CAA i la DGSFP.  
Clave DGSFP: E231 

 

 

 
La informació precontractual i contractual complerta del producte es proporciona a altres documents.  
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 Què no està assegurat? 

Principals cobertures 

L'Assegurança de la Llar BBVA Alta Gamma es contracta per 
mòduls o Seccions, verifiqui a les Condicions Particulars les 
cobertures contractades. 
Abonarem una indemnització en relació a la reclamació que es 
rebi per: 

 Secció A - Edificis, obres de reforma i millores: per a la 
reconstrucció o reparació dels edificis. 

 Secció B - Contingut: per qualsevol pèrdua física o dany 
material ocorregut a la seva llar. 

 Secció C -  per qualsevol pèrdua o dany 
material, incloent, entre altres desaparellament, opció de 
recompra, béns de nova adquisició. 

 Secció D  Joies i objectes de valor: per qualsevol 
pèrdua o danys materials. 

 Secció E -  Responsabilitat civil: incloent les despeses i 
costos incorreguts per a la defensa de la reclamació: 

 Enfront tercers: per accidents causants de danys 

responsable tant a títol personal com en la condició de 
propietari o llogater de la llar assegurada (enfront al 
propietari) 

 Enfront al personal, integrant el seu servei domèstic: 
per lesions corporals, accident o malaltia. 

 Secció F- Emergències, assistència a la llar i 
assistència jurídica: per serveis 
la seva llar, incloent fontaneria, electricitat, serralleria o 

. 
 
En cas de sinistre abonarem fins la suma assegurada indicada a 
les Condicions Particulars. 

 Principals riscos exclosos 

 Les pèrdues o danys p
deteriorament gradual o per falta de manteniment (aplicable 
a totes les Seccions) 

 Ús indegut, defectes de construcció o disseny, o utilització 
de materials inadequats o defectuosos, així com aquells que 
es produeixen com a conseqüència de la falta de 
manteniment de la llar (aplicable a la Secció A). 

 Danys a béns durant el seu transport a no ser  que no 
estiguin adequadament embalats, conforme a la naturalesa 
del bé a transportar (aplicable a les Seccions B, C i D). 

 Qualsevol bé de visitants i empleats domèstics assegurats 
baix una altra pòlissa (aplicable a les Seccions B, C i D). 

 La responsabilitat per lesions corporals a Vostè o a 
qualsevol persona vinculada a Vostè per un contracte de 
servei (aplicable a la Secció E 1.) 

 La responsabilitat derivada o relacionada amb qualsevol 
treball que els seus empleats domèstics realitzin per Vostè 
diferent a tasques domèstiques (aplicable a la Secció E 2.).  

 Despeses que no hagin estat comunicades prèviament a la 
asseguradora (aplicable a la Secció F). 

 
  

Existeixen restriccions pel que fa a la 
cobertura? 

 Principals limitacions de cobertura 

  Àmbit Temporal: La pòlissa cobreix reclamacions per fets 
. 

  Franquícia: En cas de 
franquícia de 500 Euros  verifiqui 

les seves Condicions Particulars-
. 

 

 

 

 

 

 

 



 On estic cobert? 

Àmbit Territorial: En funció del que contracti, la pòlissa pot tenir cobertura a España, Europa o a tot el món (excepte EEUU y Canadà). 
Verifiqui les Condicions Particulars. 

 Quines són les meves obligacions? 

  Pagament de la prima. 

  Comunicar tan aviat com sigui possible qualsevol canvi o modificació respecte a la informació facilitada, incloent canvis al valor dels 
béns assegurats. 

  Mantenir els béns assegurats en bones condicions i en bon estat de conservació. 

  Comunicar la ocurrència de qualsevol incident que puguin resultar en una reclamació coberta per la pòlissa tan aviat com tingui 
-

a la policia i sol·licitar-li una referencia de la seva denúncia. 

 Quan i com efectuar els pagaments? 

ves 
. 

 
Quan comença i finalitza la cobertura? 

El contracte té una durada anual, començant el seu efecte a la data determinada a les Condicions Particulars. El contracte es 
prorrogarà de forma tàcita per períodes anuals, tret que qualsevol de les parts s'oposés formalment. 

 
Com puc rescindir el contracte? 

Vostè pot oposar-
. 
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