Assegurança Autos
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) i LIBERTY SEGUROS,
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. , amb domicili social a Espanya (Clau DGSFP C-0467)

Producte: Seguro Moto BBVA
La informació precontractual i contractual completa del producte es proporciona en altres documents.

En què consisteix aquest tipus d'assegurança?
És una assegurança dirigida a propietaris i conductors d'automòbils per 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 conductor o els ocupants en cas d'accident de trànsit.

Què s'assegura?

Què no està assegurat?

Responsabilitat civil obligatòria:

Resumim les principals exclusions. Pots consultar-les totes
a la Nota Informativa i a les condicions generals.



Límit per a danys a les persones, 70 milions d'euros
per accident, independentment del nombre de
víctimes.



Límit per a danys als béns, 15 milions d'euros per
accident.

Responsabilitat civil obligatòria



Lesions o defunció del conductor del vehicle
assegurat.



Danys patits pel vehicle assegurat, per les coses que
s'hi transportin o en béns propietat de l'assegurat,
propietari, conductor i determinats familiars.



Danys ocasionats pel vehicle assegurat en cas de
robatori.

Garanties opcionals:



Responsabilitat civil voluntària (límit: 50 milions
d'euros per accident).



Responsabilitat civil de la càrrega (límit: 100.000 euros
per accident).





Responsabilitat civil com a vianant o ciclista (límit:












Resta de cobertures



Danys i pèrdues ocasionats quan el conductor es
trobi sota els efectes de begudes alcohòliques,
drogues, tòxics, estupefaents o substàncies
psicotròpiques.



Danys ocasionats quan el conductor no disposi de
permís vàlid o hagi incomplert la retirada de permís.



Danys que es produeixin quan s'hagin infringit les
disposicions reglamentàries; per exemple, pel que fa
al nombre de persones transportades.



Danys que es produeixin quan el vehicle s'utilitzi en
curses, concursos, apostes o desafiaments.



Danys que s'ocasionin quan el vehicle circuli per llocs
no autoritzats al trànsit o dins del recinte de ports i
aeroports.



Danys que es produeixin quan el vehicle assegurat
transporti matèries inflamables, explosives o
tòxiques.



Averies mecàniques, desgast per ús o defectes de
construcció.




Danys que afectin els pneumàtics.

60.000 euros per accident).
Defensa penal: ofereix protecció jurídica (límit: 600
euros per a lliure elecció d'advocat i de procurador).
Reclamació de danys: reclamació amistosa o judicial al
responsable (límit: 600 euros en cas de lliure elecció
d'advocat i de procurador).
Multes: assessoria sobre sancions administratives per
infraccions de trànsit.
Assistència en viatge: al vehicle i a les persones.
Accidents d'ocupants: per mort, invalidesa permanent
i despeses d'assistència sanitària (màxim un any i
6.000 euros per a l'atenció a l'estranger o si a Espanya
s'acudeix a metges i centres de lliure elecció).
Danys al vehicle.
Incendi.
Robatori.
Trencament de llunes.
Vehicle de substitució.

Sumes assegurades: a part dels que s'indiquen, hi pot haver
altres límits d'indemnització en determinats casos.

Riscos coberts pel Consorci de Compensació
d'Assegurances (entitat pública empresarial que
desenvolupa diverses funcions en l'àmbit de
l'assegurança, com ara la cobertura dels riscos
extraordinaris).
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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.

!
!
!

En cas de sinistre total (cost de reparació superior al 75 % del valor del vehicle en cada moment), la prestació pot ser inferior al valor
d'adquisició.
En algunes garanties, l'assegurat haurà d'assumir part de l'import de la indemnització.
En algunes garanties, la cobertura no s'inicia fins a una data posterior a la contractació (Període en el qual encara no es pot gaudir
de la cobertura)

On estic cobert?



Espai Econòmic Europeu i estats adherits al conveni multilateral de garantia, així com el Marroc, llevat de les garanties de defensa
penal, reclamació de danys i multes, retirada de permís de conduir, assistència en viatge i vehicle de substitució, que tenen els seus
respectius àmbits territorials, segons el que s'indica al contracte.

Quines són les meves obligacions?
–

Respondre les preguntes de l'assegurador prèvies a la contractació i comunicar qualsevol canvi posterior en la informació
proporcionada, per exemple, que condueixin el vehicle menors de 21 anys i / o permís de conduir d'antiguitat inferior a 3 anys si el
carnet és de tipus B o inferior a 2 anys si el carnet és de tipus A.

–

Efectuar el pagament en les condicions indicades al contracte.

–

Sol·licitar la prestació i facilitar la informació que requereixi l'assegurador.

Quan i com he d'efectuar els pagaments?
•

El primer pagament, en el moment de la contractació. Els següents, per anticipat en la data prevista al contracte.

•

Els rebuts es paguen mitjançant domiciliació bancària, llevat que es pacti una altra cosa.

Quan comença i acaba la cobertura?
L'assegurança entra en vigor i finalitza el dia i l'hora que s'indiquen al contracte, sens perjudici del que s'indica a l'apartat "Com puc
rescindir el contracte?"

Com puc desistir del contracte?
En el moment de la contractació: si el contracte s'hagués realitzat a distància (telèfon, Internet, correu electrònic o similar), en podrà
desistir mitjançant comunicació fefaent a l'assegurador, en un termini màxim de 14 dies després de la recepció de la informació
prèvia i la documentació contractual.
Abans de la renovació: si en el contracte s'estableix una durada anual renovable, es pot oposar al fet que es prorrogui comunicant-ho
per escrit a l'asseguradora, amb almenys un mes d'antelació a la data de la renovació següent, a l'adreça de LIBERTY: Paseo de las
Doce Estrellas, 4, 28042 Madrid o a l'adreça electrònica cochebbvaemision@libertyseguros.es.

