
 

Assegurança Defensa Jurídica 
Document d'informació sobre el producte d'assegurança 

BBVA SEGUROS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, 
amb domicili social a Espanya (clau DGSFP C-0502)  
Producte: Miniseguro Asistencia Legal BBVA 

La informació precontractual i contractual completa del producte es proporciona en altres documents. 

En què consisteix aquest tipus d'assegurança? 
És una assegurança que t'ofereix assessorament jurídic i fiscal, per a fets ocorreguts dins del territori nacional. La suma assegurada serà la 
que consti a les Condicions Generals del teu contracte. 

 Què s'assegura? 
 Assessorament jurídic telefònic  

BBVA Seguros et donarà resposta a qualsevol 
consulta jurídica o legal que realitzis referent al teu 
àmbit personal i específic de la legislació 
espanyola. 

 Assessorament fiscal telefònic  
BBVA Seguros et donarà resposta a qualsevol 
consulta fiscal que realitzis referent al teu àmbit 
personal i específic de la legislació espanyola. 

 Ajuda legal 24 hores 
BBVA Seguros et prestarà durant les 24 hores del 
dia, telefònicament, ajuda legal en situacions 
d'urgència (control d'alcoholèmia, robatori, 
accident…). 

 Elaboració i revisió de contractes  
BBVA Seguros, si ho sol•licites, elaborarà o 
revisarà contractes o escrits en què tu siguis part 
(cartes de reclamació, peticions d'informació, 
documentació, compravenda d'immobles, 
autos…). 

 Defensa del consumidor 
Aquest servei inclou la defensa prejudicial per 
advocats col•legiats dels teus drets com a 
consumidor. 

 Accés a xarxa de despatxos d'advocats  
Et cobreix els serveis d'un despatx d'advocats 
col•laborador de la xarxa nacional de despatxos 
d'advocats de BBVA Seguros. 

 Gestió de sancions de trànsit  
BBVA Seguros elaborarà i presentarà els escrits 
de la teva defensa en procediments administratius 
sancionadors de trànsit, circulació de vehicles a 
motor i seguretat vial oberts contra tu o el 
conductor autoritzat. 

 Assessorament en gestoria administrativa  
BBVA Seguros et prestarà assessorament 
telefònic sobre qualsevol tipus de gestió que hagis 
de fer a l'administració pública. 

 

 

 Accés a xarxa de gestories administratives  
Tindràs accés als serveis d'una gestoria administrativa 
col•laboradora de la xarxa nacional de gestories 
administratives de BBVA Seguros. 

 Cerca en butlletins oficials i TESTRA 
BBVA farà la cerca en butlletins oficinals i TESTRA, per si hi ha 
algun expedient sancionador publicat a nom teu, perquè el 
puguis atendre en temps i forma. 

 Defensa en Matèria Laboral 
BBVA Seguros cobrirà la teva defensa com a treballador per 
compte d'altri en cas d' acomiadament laboral i per a la 
impugnació de resolucions emeses per organismes de la 
Seguretat Social que no reconeguin la teva incapacitat 
permanent parcial, total, absoluta o gran invalidesa. 

 Reclamació de Danys en cas d'Accident derivat de la 
circulació de vehicles a motor  
BBVA Seguros et garanteix la reclamació, tant per via amistosa 
com judicial, als tercers responsables de les indemnitzacions 
que et corresponguin per danys corporals i perjudicis 
patrimonials que hagis patit com a vianant, conductor o 
ocupant d'un vehicle a motor. 

 Defensa Penal 
Queda coberta la teva defensa penal en qualitat de denunciat, 
detingut o imputat, o en qualitat de denunciat o perjudicat, 
segons els casos descrits a les Condicions Generals. 

 Defensa en cas de separació o divorci  
Queda coberta la teva defensa en procediments de separació 
o divorci, contenciós o de mutu acord, en la seva tramitació 
durant la primera instància. 

 Reclamacions per reparacions de vehicles automòbils 
en tallers 
Queda coberta la teva defensa davant la jurisdicció civil i per a 
la tramitació de primera instància, en procediments de 
reclamació contra tallers de reparació de vehicles automòbils 
per les realitzades en el marc del que preveu el Reial decret 
1457/1986, de 10 de gener.. 
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 Què no està assegurat? 
Resumim les principals exclusions. Pots consultar-les 
totes a la Nota Informativa i a les Condicions Generals. 

 Queden excloses amb caràcter general aquelles 
despeses que no s'hagin comunicat prèviament a 
BBVA Seguros i aquelles per a les quals no s'hagi 
obtingut l'autorització corresponent. 

 El compliment de les obligacions imposades a 
l'Assegurat per sentència o resolució 
administrativa. 

 El pagament de multes i la indemnització de 
despeses originades per sancions imposades a 
l'Assegurat per les autoritats administratives o 
judicials, els tributs de què sigui subjecte passiu i 
les despeses que procedeixin per acumulació o 
reconvenció quan es refereixin a matèries no 
compreses en l'objecte de l'assegurança. 

 

 Quan l'incident hagi estat causat per mala fe de l'Assegurat. 

 Els delictes contra la seguretat de trànsit, llevat del que 
s'estableix per a la garantia de Procediments judicials penals. 

 No quedaran cobertes les conseqüències judicials o 
administratives, com la pèrdua de punts o la retirada del 
permís de conduir, derivades dels delictes referits en la 
garantia de Procediments judicials penals. 

 Fets produïts abans de l'entrada en vigor del contracte. 

 Quan l'Assegurat participi en proves esportives, competicions, 
jocs o apostes en què s'utilitzi vehicle a motor. 

     

 

Hi ha restriccions pel que fa a la 
cobertura? 
Resumim les principals restriccions. Pots consultar-les 
totes a la Nota Informativa i a les Condicions Generals. 

! La suma màxima assegurada per cobrir la totalitat 
de les despeses garantides s'estableix en 6.000 
EUR per anualitat de l'assegurança, llevat del que 
s'estableix en cada garantia: 
– Defensa del consumidor: 200 EUR  
– Gestió de sancions de trànsit: 300 EUR 

! BBVA Seguros no garanteix el resultat en relació 
amb les gestions realitzades. 

! Els serveis prestats a través de les garanties 
d'Assessorament fiscal telefònic, Ajuda legal 24 
hores i Assessorament en gestoria administrativa 
són verbals; no inclouen la redacció d'informes o 
dictàmens. 

! Els honoraris pel servei d'un despatx col•laborador 
de la xarxa nacional de despatxos d'advocats de 
BBVA Seguros són a càrrec teu, excepte la 
primera visita presencial. 

! No tens coberta la gestió de sancions de trànsit 
per sancions fora del territori espanyol, així com la 
via contenciosa administrativa i les accions o 
omissions sotmeses a procediment penal. 

 ! La Defensa en Matèria Laboral no cobreix la  

! defensa contra entitats diferents de l'empresa ocupadora, ni 
contra FOGASA. Tampoc no queda inclosa l'execució de 
resolucions, quan no tingui el caràcter de ferm. 

! Si et denuncien, et detenen o t'imputen, no tens inclosa la 
Defensa Penal en cas de faltes seguides per aquests 
mateixos fets: 
– Furt, robatori, injúries, calúmnies, amenaces, insolvència 

punible, denúncies falses o simulació de delicte. 
– Pintades en béns mobles, danys a la propietat o furts, 

efectuats pels teus familiars descendents (menors de 18 
anys que convisquin amb tu). 

! La cobertura de Defensa en cas de separació o divorci té un 
període carència de 6 mesos i anirà a càrrec teu el 40 % dels 
honoraris de l'advocat. Queda exclosa la liquidació de la 
societat de guanys i els procediments de modificació de 
mesures. 

! El mínim litigiós per a la cobertura de Reclamacions per 
reparacions de vehicles automòbils de tallers és de 200 EUR. 

! Les accions derivades d'aquest contracte d'assegurança 
prescriuen en el termini de dos anys a partir de l'inici del 
seu tràmit. 
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On estic cobert? 
 A Espanya. 

     

 

Quines són les meves obligacions? 
– Pagar l'assegurança 
– Comprovar que les teves dades que consten en el contracte d'assegurança són les correctes i, en cas de modificació, 

comunicar-ho a BBVA Seguros per escrit. 
– Si es produeix algun incident, cal comunicar-ho a BBVA Seguros en el termini màxim de 7 dies. Si es tracta d'un judici ràpid, o de 

qualsevol altra actuació judicial o administrativa de caràcter immediat, has de fer la comunicació amb BBVA Seguros abans de la 
celebració del judici. 

– Lliurar al més aviat possible a BBVA les notificacions que rebis i, com a molt tard, almenys amb cinc dies hàbils d'antelació al 
venciment del termini legal de presentació de l'escrit corresponent, amb indicació de la data i la forma de recepció de la 
notificació. 

     

 

Quan i com he d'efectuar els pagaments? 
El càrrec del rebut serà a partir de la data inicial de l'assegurança a través de domiciliació bancària, amb la forma de pagament 
que triïs: anual, semestral o trimestral. 

     

 

Quan comença i acaba la cobertura?  
El contracte és de durada anual. Entra en vigor en la data d'inici i s'estén fins a la data de finalització que s'indica a les 
Condicions Particulars. Després s'anirà renovant cada any automàticament. 

     

 

Com puc desistir del contracte? 
Ho has de sol•licitar a BBVA Seguros per escrit, adjuntant la fotocòpia del DNI o document equivalent d'identitat, a l'adreça que 
figura a les Condicions Generals (c/ Azul, 4 - 28050 Madrid), o a través de qualsevol de les oficines del Grup BBVA, o a l'adreça 
electrònica (seguros@bbvaseguros.es), un mes abans de la data de finalització i/o renovació anual del contracte. 

 


