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Benvingut a la conducció segura 
 

El present Condicionat General forma part del seu contracte d'assegurança, juntament amb les Con-
dicions Particulars i/o Especials. És un document exhaustiu per conèixer a fons la seva assegurança. 
Hi trobarà: 

- Descripció de les cobertures que es poden contractar. 
- Normativa per a la tramitació de sinistres. 
- Disposicions legals que afecten el seu contracte. 

En les Condicions Particulars s'especifiquen les cobertures concretes que vostè ha contractat, d'en-
tre totes les descrites en el Condicionat General. 

Li lliurem una Guia de Serveis que inclou:  
 

 
- Telèfons i emails de contacte (sinistres, serveis, consultes, etc.). 
- Guia ràpida sobre què fer en cas de sinistre. 
- Els nostres compromisos de qualitat. 

 

És recomanable tenir tota aquesta documentació sempre a mà, al mateix vehicle. Pot ser-li de molta 
utilitat. No obstant això, mentre circula per Espanya, ja no és obligatori portar el rebut acreditatiu del 
pagament de la prima de l'anualitat en curs. 

La conducció segura requereix: actitud tranquil·la i respectuosa, bon manteniment del vehicle, evitar 
riscos al volant (alcohol, drogues, alguns medicaments, cansament, son, etc.) i utilitzar tots els dispo-
sitius de seguretat disponibles (casc, guants, equipament en general, etc.). 

Malgrat tot, hi ha situacions, imprevistos i accidents inevitables. Per a això serveix la seva assegu-
rança. Posem a la seva disposició tota la nostra experiència i ens comprometem a oferir-li: solucions, 
assistència, respostes ràpides i àgils i una persona sempre al telèfon per ajudar-lo. 

Ens comprometem amb la seva tranquil·litat. Per una conducció segura, i perquè vostè, els seus 
acompanyants i el seu vehicle estiguin sempre protegits. 

 

Moltes gràcies per la seva confiança. 
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PÒLISSA D'ASSEGURANÇA DE MOTOCICLETA I CICLOMO-
TOR 
 

Marc jurídic de referència  
La present pòlissa o contracte d'assegurança que subscriu el Prenedor conté aquestes Condicions 
Generals, les Particulars i/o Especials aplicables al mateix. S'ajusta al disposat en cada moment per 
la legislació específica (lleis, reglaments i textos complementaris), reguladora de: 

- la responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles a motor 
- el contracte d'assegurança 
- la defensa de consumidors i usuaris 
- les condicions generals de contractació 
- l'ordenació, supervisió i solvència de les Entitats Asseguradores i Reasseguradores 
- la mediació d'Assegurances i Reassegurances Privades 
- la protecció de Dades de Caràcter Personal 
- la comercialització a distància de serveis financers destinats als consumidors 
- la legislació relativa al Consorci de Compensació de Segurs que es detalla en l'apartat específic 

establert a l'efecte 
 

En aquest contracte d'assegurança es destaquen de manera especial les exclusions i aquelles con-
dicions limitadores dels drets dels Assegurats, que siguin diferents de simples transcripcions o refe-
rències a preceptes legals. 

Si existissin dubtes sobre la interpretació d'algun dels seus punts, s'estarà al disposat en el literal de 
les esmentades lleis, normes, i regles d'interpretació que en elles es determini. 

Autoritat de control  
Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions o òrgan que en el futur pugui substituir-lo en 
aquesta competència. 

Transparència  
Aquestes Condicions Generals han estat redactades perquè el seu contingut i abast sigui adequada-
ment conegut i comprès per les persones que tinguin interès en el contracte. Per facilitar la lectura i 
comprensió de les garanties, els textos del Condicionat General es mostren de la següent manera. 

En negreta: 
Punts crítics, restrictius o limitadors sobre els quals es recomana que el Prenedor de l'asse-
gurança i l'Assegurat prestin especial atenció. 
 

 
En blocs especialment destacats: 
Les exclusions aplicables al contracte i a les cobertures. 

 
Perquè estar bé assegurat passa per estar ben informat. 
  



  6 

DEFINICIONS  

Article 1. Definicions  

1.1. Asseguradora 
GACM Seguros Generales, compañía de seguros y reaseguros, S.A.U., domiciliada a la carretera de 
Rubí 72-74, 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) i amb NIF A59575365. Entitat autoritzada per 
operar a Espanya i inscrita en el registre d'entitats asseguradores de la Direcció General d'Assegu-
rances i Fons de Pensions, amb clau C0708. 

1.2. Prenedor de l'assegurança 
La persona, física o jurídica, que subscriu el contracte amb la Companyia d'Assegurances. Li corres-
ponen totes les obligacions i deures, tret dels que per la seva naturalesa han de ser complerts per 
l'Assegurat. 

1.3. Assegurat 
És el titular de l'interès objecte de l'assegurança i pot substituir el Prenedor en el compliment d'alguna 
de les obligacions derivades del contracte. 

1.4. Conductor 
La persona física que, legalment habilitada i sempre amb autorització de l'Assegurat, propietari o usu-
ari, condueixi el vehicle assegurat o el tingui sota la seva custòdia o responsabilitat en el moment del 
sinistre. 

Es convé que el vehicle assegurat només és conduït per la persona o persones nominalment desig-
nades en les Condicions Particulars. 

Segons l'assiduïtat amb què condueixin el vehicle es distingeixen 2 tipus de conductors designats: 

- El conductor o conductors principals, que l'utilitzen habitualment i solen tenir-lo sota la seva 
custòdia. 

- El conductor o conductors secundaris, que realitzen un ús esporàdic del mateix. 
Les característiques i circumstàncies personals (edat, antiguitat del permís o llicència de circulació, 
professió i historial de sinistralitat) del conductor assegurat, principal o secundari, constitueixen la 
base de la valoració del risc i del càlcul de la prima. 

Es consideren circumstàncies agreujants del risc les condicions subjectives i personals de qualsevol 
conductor no designat en pòlissa que suposi una alteració en la valoració del risc per insuficiència de 
prima. 

Si en el moment de produir-se un sinistre, el conductor autoritzat del vehicle assegurat no constés 
nominalment designat i incorregués en alguna circumstància que pogués agreujar el risc, s'aplicarà la 
clàusula de reducció de la prestació o pèrdua del dret a la indemnització prevista a la pòlissa, en 
relació amb els conductors no designats en pòlissa, i en la normativa legal en vigor. 

1.5. Propietari 
La persona, física o jurídica, titular del vehicle assegurat i que així consta en els registres dels orga-
nismes competents. 

1.6. Beneficiari 
La persona, física o jurídica que té dret a la indemnització. 
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1.7. Sinistre 
Tot fet d'ocurrència imprevisible i aliena a la voluntat de l'Assegurat les causes del qual i conseqüèn-
cies estiguin totalment o parcialment cobertes per les garanties de la pòlissa. 

Es considerarà com un sol i únic sinistre tots els danys materials a béns de l'Assegurat o perjudicis a 
tercers que provinguin d'una mateixa causa. 

1.8. Fets de la circulació 
Els derivats del risc creat per la conducció dels vehicles a motor per vies o terrenys públics i privats 
aptes per a la circulació. 

Tindran la consideració d'aptes, aquelles vies o terrenys públics o privats que estiguin destinades al 
trànsit rodat de vehicles a motor, tant urbanes, com interurbanes, així com aquelles vies o terrenys 
que sense tenir tal aptitud siguin d'ús comú, i els garatges i aparcaments. 

No tindran la consideració de fets de la circulació els derivats de la celebració de proves esportives o 
de tasques industrials o agrícoles, ni els esdeveniments en els quals s'utilitzi un vehicle a motor com 
a instrument per a la comissió de delictes dolosos contra les persones i/o els béns. 

1.9. Fet de caràcter accidental 
Esdeveniment que reuneix totes les característiques que es descriuen seguidament: 

- Imprevisible. La seva ocurrència ha de dependre de l'atzar. 
- Involuntari al Prenedor, Assegurat o Beneficiari. Les persones que formin part del contracte en 

aquesta qualitat no l'hauran ocasionat intencionadament. 
- Sobtat. La seva ocurrència s'ha de produir de manera sobtada. 
- Lícit. No pot implicar una actuació del Prenedor, Assegurat o Beneficiari, punible per llei. S'ex-

ceptuen aquells fets dels que dimana únicament responsabilitat civil de l'Assegurat. 

1.10. Vehicle assegurat 
Vehicle de 2 o 3 rodes (de tipus motocicleta, ciclomotor, scooter, tricicle o similar, amb o sense side-
car), o de 3 o 4 rodes (tipus cuatricicle lleuger, quad o trike), conforme al disposat en la legislació 
vigent en matèria de vehicles a motor, i que figura identificat amb la seva placa de matrícula o el seu 
número de bastidor en les Condicions Particulars del present contracto. Dins de la present definició 
queda inclòs, fins i tot sense declaració expressa, l'equipament opcional o els accessoris incorporats 
al vehicle que figuren al catàleg del fabricant, així com els sistemes de protecció antirobatori i els 
equipaments legalment obligatoris. 

1.11. Accessoris no de fàbrica 
Són els elements de millora i/o adorn fixats al vehicle que constitueixen un equipament opcional del 
mateix i no consten al catàleg del fabricant. 

No tindran consideració de “vehicle assegurat” i la seva cobertura estarà subjecta, en el seu cas, al 
disposat en la garantia de Transformacions del vehicle i Accessoris no de fàbrica, si aquesta s'ha 
contractat.  

1.12. Contingut privat 
És el conjunt d'efectes personals, objectes i equipatges, d'ús privat, transportats en un compartiment 
fix rígid de la motocicleta, ciclomotor o vehicle assegurat en general, tal com guantera, cofre, maletes, 
alforges, bossa sobre-dipòsit, o altres portaequipatges similars. 

No s'inclouen en el mateix els diners, joies, objectes compostos per materials preciosos, títols i docu-
ments, mostraris, mercaderies, materials i instrumental de treball, aliments, objectes la possessió dels 
quals no sigui legal i, aquelles coses que, usualment, no tinguin tal consideració. 
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1.13. Modificació del motor 
És la manipulació de qualsevol element del motor o del canvi que modifiqui la potència o les presta-
cions del vehicle. No obstant això, no es considerarà modificació del motor: 

- La instal·lació d'equips limitadors de potència l'única finalitat de la qual sigui adequar el vehicle 
al tipus de permís de conduir del conductor  

- La simple substitució del sistema de fuita o del silenciós que no requereixi cap altra modificació 
del vehicle. 

1.14. Pòlissa 
Document que conté les condicions reguladores d'aquest contracte d'assegurança. La integren les 
Condicions Generals; les Condicions Particulars que individualitzen el risc; les Condicions Especials 
que modifiquen, amplien o deroguen les Condicions Generals, i els suplements que s'emetin a la 
mateixa per complementar-la o modificar-la. 

1.15. Prima 
És el preu de l'assegurança. El seu pagament s'acredita mitjançant el corresponent justificant. L'import 
total inclou les taxes, impostos i altres recàrrecs legals que siguin repercutibles. 

1.16. Franquícia 
És l'import que, en cada sinistre, i segons el pactat en les Condicions Particulars, és a càrrec exclusiu 
de l'Assegurat. 

Si l'import del sinistre és inferior a la quantitat estipulada com a franquícia, el seu cost anirà per com-
plet a càrrec de l'Assegurat; si és superior, la Companyia d'Assegurances indemnitzarà per l'excés. 

1.17. Suma assegurada 
La quantitat màxima a indemnitzar per la Companyia d'Assegurances per cada una de les cobertures 
subscrites. 

1.18. Valor a nou 
El preu total de venda al públic, en estat de nou, de la motocicleta, ciclomotor, scooter o vehicle 
assegurat en general, incloent els recàrrecs i impostos legals que la fan apta per circular per la via 
pública. Tot això d'acord amb els catàlegs de les firmes fabricants o llistes dels organismes oficials. 
En el supòsit que el vehicle ja no es fabriqui o no es trobi compresa als esmentats catàlegs o llistes, 
s'aplicarà com a Valor a nou el corresponent a un d'anàlogues característiques.  

1.19. Valor venal i valor venal millorat 
S'entendrà per valor venal el valor en venda del vehicle assegurat immediatament abans de l'ocurrèn-
cia del sinistre. Es determinarà per la via pericial, prenent com a base el valor publicat al butlletí de 
l'Associació Nacional de Venedors de Vehicles a Motor, Reparació i Recanvis (GANVAM), o en l'or-
ganisme que pogués substituir-lo, o en publicacions oficials o llistes de preus generalment acceptades 
del mercat de vehicles de segona mà.  

Aquest valor venal s'incrementarà en un 30% per calcular el valor venal millorat, que no pot superar 
el valor a nou. 

En la garantia de “Transformacions del vehicle i Accessoris no de fàbrica”, els danys s'indemnitzaran 
pel valor venal. Aquest es determinarà deduint del valor a nou del bé o béns assegurats en el moment 
del sinistre, els percentatges de depreciació per antiguitat, ús i estat de conservació dels mateix, se-
gons criteris pericials comunament acceptats.  

En el cas d'equipaments audiovisuals i electrònics s'aplicarà un percentatge de depreciació per anti-
guitat de l'1,5% del valor per cada mes complert, amb un mínim del 5% i un màxim del 65%. 
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1.20. Pèrdua total 
Als efectes de les garanties de Danys propis, Danys per col·lisió amb animals, Incendi i Robatori, 
es considera que existeix pèrdua total del vehicle assegurat, quan havent ocorregut un sinistre co-
bert per la pòlissa, el cost total de la reparació, taxada prèviament per un Pèrit d'assegurances, 
superi el valor total del vehicle calculat en funció de la seva antiguitat, segons els següents criteris: 

- Durant el primer any, a partir de la data de primera matriculació del vehicle, Valor a nou. 
- Durant el segon any des de la primera matriculació, Valor venal millorat. 
- Transcorreguts els terminis anteriors, durant l'any tercer i successius, Valor venal. 
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ABAST DE L'ASSEGURANÇA  

Article 2. Cobertures objecte de l'assegurança i Àmbit territorial 

Les cobertures del contracte es descriuen a continuació. Només seran efectives les garanties i cober-
tures pactades que constin incloses en les Condicions Particulars. 

L'àmbit territorial de cobertura de la pòlissa és Europa, estats riberencs de la Mediterrània i altres 
estats que figuren al Certificat Internacional d'Assegurança (“Carta verda”). No obstant això, les se-
güents garanties disposen d'un àmbit territorial específic: 

a. La cobertura d'Assistència en viatge té efecte a Europa i estats riberencs de la Mediterrània 
(apartats de prestacions sobre el vehicle i els seus ocupants). 

b. Les cobertures de Pèrdua de vigència del permís o llicència de conducció i Vehicle de substi-
tució, tenen efecte al territori d'Espanya. 

2.1. Responsabilitat civil 
Aquesta garantia inclou la cobertura de responsabilitat civil en la circulació de vehicles a motor de 
subscripció obligatòria, així com una cobertura de responsabilitat civil, de subscripció voluntària. L'a-
bast i exclusions s'estableixen en els apartats següents. 

2.1.1 De Subscripció Obligatòria  
El caràcter obligatori d'aquesta cobertura es determina per la seva regulació legal. En conseqüència, 
se serà sempre al disposat en el literal de la llei i en el de les normes de menor rang derivades de la 
mateixa. 

La Companyia d'Assegurances assumirà la indemnització a tercers perjudicats per danys causats a 
les persones o els seus béns derivats de fets de la circulació en què intervingui el vehicle assegurat i 
fins al límit legal vigent. Tot això d'acord amb el disposat en la legislació vigent (Text refós de la Llei 
8/2004, de 29 d'octubre sobre Responsabilitat Civil i Assegurança en la Circulació de Vehicles a Motor 
i al seu reglament de desenvolupament, aprovat per Reial Decret 1507/2008, de 12 de setembre, o 
normes equivalents que poguessin substituir a aquestes en el futur). 

La Companyia d'Assegurances, també es farà càrrec de: 

a. La constitució de fiances que poguessin ser-li exigides a l'Assegurat o conductor com a conse-
qüència de la responsabilitat civil coberta. 

b. La defensa de la responsabilitat civil. La Companyia d'Assegurances prendrà la direcció jurídica 
davant la reclamació del perjudicat. L'Assegurat haurà de prestar la col·laboració necessària. 

No obstant això, quan qui reclami estigui també assegurat amb la Companyia d'Assegurances, o exis-
teixi un altre possible conflicte d'interessos, es comunicarà immediatament a l'Assegurat l'existència 
d'aquestes circumstàncies, sense perjudici de realitzar aquelles diligències que, pel seu caràcter ur-
gent, siguin necessàries per a la seva defensa. L'Assegurat podrà optar entre el manteniment de la 
direcció jurídica per la Companyia d'Assegurances o confiar la seva pròpia defensa a una altra per-
sona. 

Si l'Assegurat opta per aquesta última possibilitat i confia la seva defensa a un advocat de la seva 
elecció, la Companyia d'Assegurances abonarà les despeses de tal direcció jurídica, així com els 
costos i despeses generades pel procediment, judicial o arbitral, que es tracti -drets i suplerts de 
procurador, costes judicials i informes pericials-, fins a la suma pactada per a aquest concepte en les 
Condicions Particulars de la pòlissa. 

En qualsevol cas, les despeses de direcció jurídica no podran superar l'import d'honoraris professio-
nals que, a títol orientatiu, s'utilitzen en la taxació de costes, pels Col·legis d'Advocats corresponents, 
ni els aranzels o honoraris establerts respectivament pels Col·legis de Procuradors i Associacions de 
Pèrits. 
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2.1.2 De Subscripció Voluntària  

2.1.2.1. Descripció de la cobertura 

La Companyia d'Assegurances assumirà, exclusivament: 

a. L'extensió del límit quantitatiu de la cobertura de responsabilitat civil de Subscripció 
Obligatòria. La Companyia d'Assegurances es farà càrrec de l'obligació de l'Assegurat, con-
ductor, o Propietari no conductor d'indemnitzar els danys i perjudicis causats a tercers que ex-
cedeixin del límit quantitatiu de l'Assegurança de Responsabilitat Civil de subscripció obligatò-
ria, fins al màxim establert en Condicions Particulars.   
Atès que l'extensió del límit és només quantitativa, seran d'aplicació totes les prescripcions 
d'ordre legal que, en matèria de cobertura, exclusions i drets de l'Assegurat, perjudicat i Asse-
gurador estableix la legislació reguladora de l'Assegurança de Subscripció Obligatòria. 

b. Els danys causats a tercers derivats de: 
- La conducció del vehicle assegurat per un fill de l'Assegurat menor d'edat, sense autoritza-

ció. 
- La caiguda dels objectes o equipatges transportats, quan el vehicle sigui d'ús estrictament 

particular. 
- Els actes de qualsevol passatger del vehicle assegurat que siguin causa directa d'un acci-

dent de circulació. 
- L'incendi o explosió del vehicle assegurat, fins i tot trobant-se aquest en repòs. 
- Les accions d'auxili a la carretera a títol gratuït. Aquesta cobertura tindrà caràcter subsidiari, 

o en excés, de qualsevol altra pòlissa de segur que, en aquesta situació, empari la respon-
sabilitat civil de l'Assegurat. 

c. La responsabilitat civil del Propietari del vehicle assegurat per: 
- Les lesions que pugui patir el conductor del mateix amb motiu d'un accident provocat única-

ment per un mal estat del vehicle de que ni el propietari ni el conductor no fossin coneixedors 
i sempre que el vehicle hagi superat les inspeccions tècniques obligatòries legalment esta-
blertes. 

- Els danys causats a tercers derivats d'un fet de la circulació del qual sigui responsable l'em-
pleat d'un garatge o d'un taller reparador que en el moment del sinistre es trobi en possessió 
del vehicle assegurat a raó d'un encàrrec de pupil·latge o per realitzar tasques de reparació 
o manteniment de l'esmentat vehicle. Aquesta cobertura tindrà caràcter subsidiari, o en ex-
cés, de qualsevol altra pòlissa d’assegurança que, en aquesta situació, empari la responsa-
bilitat civil del Propietari. 

d. Les despeses de neteja i les despeses de recondicionament de les vestimentes del conductor 
i/o passatger del vehicle assegurat quan hagi patit danys durant l'atenció a víctimes d'un ac-
cident de circulació. 

e. La constitució de fiances que poguessin ser-li exigides a l'Assegurat o conductor com a con-
seqüència de la responsabilitat civil coberta. 

f. La defensa de la responsabilitat civil. La Companyia d'Assegurances prendrà la direcció jurí-
dica davant la reclamació del perjudicat. L'Assegurat haurà de prestar la col·laboració neces-
sària. No obstant això, quan qui reclami estigui també assegurat amb la Companyia d'Asse-
gurances o existeixi un altre possible conflicte d'interessos, es comunicarà immediatament a 
l'Assegurat l'existència d'aquestes circumstàncies, sense perjudici de realitzar aquelles dili-
gències que, pel seu caràcter urgent, siguin necessàries per a la seva defensa.  
L'Assegurat podrà optar entre el manteniment de la direcció jurídica per la Companyia d'As-
segurances o confiar la seva pròpia defensa a una altra persona. Si l'Assegurat opta per 
aquesta última possibilitat i confia la seva defensa a un advocat de la seva elecció, la Com-
panyia d'Assegurances abonarà les despeses de tal direcció jurídica, així com els costos i 
despeses generades pel procediment, judicial o arbitral, de què es tracti –drets i suplerts de 
procurador, costes judicials i informes pericials–, fins a la suma pactada per a aquest concepte 
en les Condicions Particulars de la pòlissa.  
En qualsevol cas, les despeses de direcció jurídica no podran superar l'import d'honoraris 
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professionals que, a títol orientatiu, s'utilitzen en la taxació de costes, pels Col·legis d'Advo-
cats corresponents, ni els aranzels o honoraris establerts respectivament pels Col·legis de 
Procuradors i Associacions de Pèrits. 

2.1.2.2. Delimitació de la cobertura. Sumes assegurades 

Aquesta cobertura, en el seu conjunt –indemnitzacions, constitució de fiances, despeses de defensa, 
despeses de neteja i recondicionament de vestimentes–, i en excés sobre la suma assegurada per la 
cobertura 2.1. (responsabilitat civil de subscripció obligatòria), queda limitada en la quantitat expres-
sada al Condicionat Particular. 

 

2.1.2.3. Exclusions específiques d'aquesta cobertura 
- A efectes de l'extensió del límit quantitatiu de la garantia de Responsabilitat 

Civil obligatòria, qualsevol fet no cobert per l'Assegurança de Responsabilitat 
Civil de subscripció obligatòria. 

- Qualsevol obligació contractual, amb independència de la seva naturalesa, bé 
sigui civil, laboral, mercantil o administrativa. 

- Danys causats al vehicle assegurat, a les coses en ell transportades o als béns 
dels quals siguin titulars el Prenedor, l'Assegurat, el propietari o el conductor, 
així com els del cònjuge, parella de fet o els parents fins al tercer grau de con-
sanguinitat o afinitat dels anteriors, tret d'en el previst per al supòsit de neteja i 
recondicionament de l'interior del vehicle durant l'atenció a víctimes d'un acci-
dent de circulació. 

- Les lesions causades a persones transportades, tret de cas de necessitat, quan 
es tracti d'un vehicle no autoritzat oficialment per al transport de persones. 

- Danys ocasionats per mercaderia transportada al vehicle, encara que tinguin el 
seu origen en un accident de circulació. 

- Tots els danys i perjudicis ocasionats per les lesions o mort del conductor del 
vehicle causant del sinistre. 

- Les despeses derivades de la defensa penal de l'Assegurat o conductor en cau-
ses penals davant dels jutjats o tribunals. Aquest supòsit queda emparat per la 
cobertura de “Defensa i reclamació de danys”, si ha estat subscrita i consta en 
les Condicions Particulars. 

- El pagament de multes i el reembors de qualsevol despesa originada per sanci-
ons imposades a l'Assegurat per les autoritats administratives o judicials. 

- Els danys enumerats a l'article 3-Exclusions generals comuns a totes les garan-
ties. 

 

2.1.3 Dret de repetició 
En virtut del Dret de Repetició, la Companyia d'Assegurances podrà reclamar l'import de les indem-
nitzacions que hagi hagut de satisfer com a conseqüència de l'exercici de l'acció directa pel perjudicat 
o els seus drethavents: 

a. Al tercer responsable dels danys. 
b. Al conductor, al propietari del vehicle causant i a l'Assegurat, quan el mal o perjudici causat a 

un tercer sigui a causa de conducta dolosa de qualsevol d'ells o a la conducció sota la influència 
de begudes alcohòliques o de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques. 

c. Al Prenedor de l'assegurança o Assegurat per les causes previstes en la Llei 50/1980, de 8 
d'octubre, de Contracte d'Assegurança i, conforme al previst al contracte, en el cas de conduc-
ció del vehicle per qui manqui del permís de conduir, sens detriment de la cobertura reconeguda 
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en aquesta pòlissa per al supòsit de conducció no autoritzada per part de fills menors de l'As-
segurat. 

d. En qualsevol altre supòsit en què també pogués ser procedent tal repetició d'acord amb les 
lleis. 

2.2. Defensa i reclamació de danys  

2.2.1. Descripció de la cobertura 
a. La Companyia d'Assegurances, si es produeix un Fet de la circulació (segons ve definit al capí-

tol Preliminar) que afecti el vehicle assegurat, s'obliga a prestar, per si mateixa, aquells ser-
veis extrajudicials necessaris i també, en el seu cas, a fer-se càrrec de les despeses de 
procediment i de la prestació de serveis jurídics necessaris per a: 
- La Defensa jurídica del Prenedor, propietari, conductor i el passatger del vehicle assegurat 

si és transportat gratuïtament, per presumptes fets delictius o punibles per imprudència o 
negligència tipificats en el Codi Penal sobre això d'un Fet de la circulació que impliqui el 
vehicle assegurat. 

- Inclou la constitució de la fiança que s'exigeixi a l'Assegurat per obtenir la seva llibertat pro-
visional, avalar la seva presentació a l'acte de judici o respondre del pagament de costes 
d'ordre criminal.  

- La cobertura de defensa jurídica i la constitució de fiances s'estén a: 
- el conductor, en procediments que se li segueixin per omissió de socors o per conducció 

temerària, sota la influència de begudes alcohòliques, drogues o estupefaents, o per 
danys produïts pels objectes o mercaderies transportades. 

- el Prenedor de l'assegurança, com a conductor d'un vehicle diferent de l'assegurat però 
de categoria equivalent. 

- els fills menors d'edat del Prenedor, per conduir el vehicle assegurat sense el seu conei-
xement o autorització. 

- el Prenedor i conductor en procediments aliens a la circulació però que tinguin relació 
directa amb el vehicle assegurat i no derivin d'un incompliment contractual. 

- el Prenedor, cònjuge i fills econòmicament dependents d'aquell i que convisquin al seu 
mateix domicili, en procediments que els impliquin com a vianants, passatgers de qual-
sevol vehicle de transport terrestre o conductors de bicicletes, vehicles de mobilitat per-
sonal o altres vehicles terrestres sense motor. 

b. La Reclamació de danys a tercers per: 
- Danys corporals patits pel conductor i/o el passatger del vehicle assegurat transportats gra-

tuïtament, sempre que així ho sol·liciti el Prenedor. 
- La cobertura de reclamació de danys corporals s'estén, a més: 

- al Prenedor com a conductor d'un vehicle diferent de l'assegurat, però de categoria equi-
valent. 

- al Prenedor per accidents aliens a la circulació però que tinguin relació amb el vehicle 
assegurat i no tinguin origen contractual. 

- al Prenedor, el seu cònjuge i fills econòmicament dependents i convivents, com a via-
nants, passatgers de qualsevol vehicle de transport terrestre o conductors de bicicletes 
o altres vehicles terrestres sense motor. 

- Danys materials causats al vehicle assegurat, als béns en ell transportats o a les pertinences 
del conductor i/o passatger, fins i tot en els següents supòsits: 
- fets aliens a la circulació, tals com enderrocaments d'obres, explosions, inundacions i 

incendis, sempre que no derivin d'un incompliment contractual entre l'Assegurat i el res-
ponsable de tals danys materials. 

- quan el vehicle assegurat es trobi sota custòdia o dipòsit de tercers, així com durant i en 
ocasió del seu transport per tercers amb caràcter contractual. 
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A més, quan així es reculli en el Condicionat Particular i amb els límits allà establerts, la garantia de 
Defensa i Reclamació de Danys pot incloure també les següents cobertures addicionals: 

c. Defensa de multes per la qual la Companyia d'Assegurances prendrà a càrrec seu el pagament 
de totes les despeses originades per descàrrecs de denúncies i recursos ordinaris contra san-
cions dimanants d'infraccions de la Llei sobre el Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Segu-
retat Viària i altres disposicions reguladores del trànsit, que s'atribueixin a l'Assegurat o al con-
ductor autoritzat del vehicle assegurat i que puguin portar aparellades sancions econòmiques 
o privació del permís de conduir. En cap cas no respondrà la Companyia d'Assegurances de 
l'import econòmic d'aquestes sancions. Les prestacions de la Companyia d'Assegurances 
es limiten a la via administrativa, amb expressa exclusió de qualsevol altra de tipus judi-
cial. 

d. La protecció d'“Insolvència de Tercers Responsables” per la qual, en cas que, com a resultat 
d'una reclamació judicial efectuada per la Companyia d'Assegurances en nom de l'Asse-
gurat davant d'un tribunal espanyol i per un fet ocorregut a Espanya, es dictarà una sentència 
ferma declarant responsable a un tercer i aquesta no podria ser executada per ser declarat 
judicialment insolvent tant el responsable o responsables civil directe, com el responsable o 
responsables civil subsidiari, s'assumirà el pagament dels danys materials patits pel vehicle 
assegurat que s'hagin reconegut en l'esmentada sentència com a principal, amb expressa ex-
clusió de danys causats a mercaderies o objectes transportats. En tot cas, l'Assegurat quedarà 
obligat a reintegrar l'esmentada suma si, en algun moment, l'execució arribés a bon final i arri-
barà a cobrar del Jutjat. 

e. Reclamació per incompliment contractual: la Companyia d'Assegurances efectuarà la reclama-
ció tant amistosa com judicial per: 
- la reparació defectuosa del vehicle ressenyat a la pòlissa, sempre que tingui una quantia 

superior a tres-cents euros (300 €) i s'hagi realitzat en un taller autoritzat. 
- l'incompliment de la clàusula de garantia prevista al contracte de compravenda subscrit en 

relació amb el vehicle assegurat. 
f. Servei d'informació, seguiment i control de conflictes. Com a complement als serveis regulats 

en aquest Contracte d'Assegurança, la Companyia d'Assegurances garantirà, per a totes aque-
lles actuacions judicials o extrajudicials en què es vegi immers l'Assegurat com a conseqüència 
d'un accident de circulació i que no estiguin emparades a la pòlissa, la realització de totes les 
tasques de coordinació i assignació de professionals del dret necessaris per a l'eficaç i correcta 
defensa dels seus interessos davant dels tribunals i instàncies judicials. La Companyia d'Asse-
gurances garantirà el control de qualitat necessari de totes aquestes gestions. 

2.2.2. Abast i objecte de la cobertura 
Queden cobertes les següents prestacions: 

- L'assessorament jurídic telefònic, a través de l'orientació verbal sobre les matèries d'aquesta 
garantia. 

- Els serveis professionals del departament específic i especialista de la Companyia d'Assegu-
rances, així com dels seus col·laboradors experts, en matèria de reclamació extrajudicial de 
danys. 

- Els Serveis Jurídics de la Companyia d'Assegurances (advocats i procuradors) per a la defensa 
penal i reclamacions judicials. 

- Les despeses en què puguin incórrer les persones assegurades, com a conseqüència 
de la seva intervenció en un procediment administratiu, judicial o arbitral, tret de les des-
peses de condemna en costes processals per: 
- reclamacions injustificades per mancar de mitjà de prova suficient que les faci via-

bles, o que ho siguin en funció de la responsabilitat de l'accident. 
- reclamacions manifestament desproporcionades en la valoració dels danys i perjudi-

cis soferts. 
- quan resultés de les actuacions judicials que l'Assegurat ha obrat amb temeritat o 

mala fe. 
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- Els informes pericials encarregats per la Companyia d'Assegurances per considerar-los neces-
saris per a la reclamació de danys i perjudicis de les persones assegurades incloent els supòsits 
en què es consideri que l'estat de la via pública, pel seu disseny o conservació, hagi contribuït 
de manera rellevant a l'ocurrència del sinistre o a l'agreujament de les seves conseqüències. 

- Els avançaments d'indemnització, en reclamacions extrajudicials, efectuades per la Companyia 
d'Assegurances en nom de l'Assegurat, si hi ha conformitat de pagament de la Companyia 
d'Assegurances responsable, tan aviat com s'obtingui formalment de la mateixa la seva confor-
mitat al pagament d'una indemnització i aquesta sigui acceptada per l'interessat. 

L'Assegurat tindrà de dret a: 

- Triar lliurement l'advocat i procurador que hagin de defensar-lo i representar-lo en qualsevol 
classe de procediment judicial, administratiu o arbitral.  

- Aquest mateix dret l'assisteix en els casos d'un conflicte d'interessos.   
- Entre les parts del contracte. L'advocat i procurador designats per l'Assegurat no estaran sub-

jectes en cap cas, a les instruccions de la Companyia d'Assegurances. Quan faci ús d'aquest 
dret, l'Assegurat comunicarà de forma fefaent a la Companyia d'Assegurances el nom 
dels professionals que designi. 

- Sotmetre a arbitratge qualsevol diferència que pugui sorgir entre ell i la Companyia d'Assegu-
rances sobre el contracte d'assegurança. La designació d'àrbitres no podrà fer-se abans que 
sorgeixi la qüestió disputada. 

2.2.3 Delimitació de la cobertura. Sumes assegurades. 
Per a les prestacions de Defensa Jurídica i/o reclamació de danys: 

a. És il·limitada quan ha estat lliurada pels serveis propis i jurídics de la Companyia d'Asseguran-
ces. 

b. És limitada fins a la suma assegurada fixada en les Condicions Particulars de la pòlissa 
quan ha estat deixada per professionals aliens, triats lliurement per l'Assegurat en proce-
diments judicials, administratius o arbitrals. En aquest últim cas, els costos i despeses que 
en el seu conjunt derivin de la cobertura descrita (honoraris d'advocat, drets i suplerts de procu-
rador, costes judicials, informes pericials i altres despeses generades pel procediment que es 
tracti -administratiu, judicial o arbitral-), queden coberts per sinistre fins a la suma econòmica 
fixada en les Condicions Particulars de la pòlissa.   
Si arran d'un mateix sinistre, més d'un Assegurat nomena advocat de lliure designació amb 
càrrec al present contracte en els procediments judicials, administratius o arbitra'ls que instin, i 
el cost total dels mateixos supera la suma assegurada, l'ordre de prioritat en el pagament, fins 
que s'assoleixi l'esmentada suma, serà, tret d'indicació en contra per part del Prenedor: con-
ductor del vehicle assegurat designat en pòlissa quan aquest hagi patit danys personals, Asse-
gurat, Beneficiari i resta de passatgers del vehicle, inclòs el conductor no designat en pòlissa o 
el que estant designat no hagi patit lesions. L'excés quedarà sempre a càrrec i a costa de les 
persones assegurades. 

c. Es preveu un límit específic de fins a trenta mil euros (30.000 €) per a la constitució de la 
fiança que s'exigeixi a l'Assegurat per obtenir la seva llibertat provisional, avalar la seva pre-
sentació a l'acte de judici o respondre del pagament de costes d'ordre criminal. 

Les prestacions de Defensa de multes, Reclamació per incompliment contractual i Servei d'informació, 
seguiment i control de conflictes, en ser lliurats per la Companyia d'Assegurances, són il·limitades. 

Els avançaments d'indemnització es cobriran fins a un màxim de vint-i-quatre mil euros (24.000 
€). 
Quan sigui efectiva la protecció d'“Insolvència de Tercers Responsables”, la quantia a indemnitzar 
serà el principal que s'indiqui en la sentència relatiu als danys materials del vehicle assegurat, fins a 
un màxim de vint-i-quatre mil euros (24.000 €). No obstant això, si existeixen béns embargables 
amb què fer front a l'esmentat principal o una part de la indemnització correspon al Consorci de Com-
pensació d'Assegurances o altres organismes públics o oficials, la Companyia d'Assegurances assu-
mirà només la diferència. En qualsevol cas, queden exclosos els interessos i qualsevol altre perjudici 
reconegut en la sentència. 
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Exclusions específiques d'aquesta cobertura 
No quedaran coberts: 

- El pagament de multes i la indemnització de qualsevol despesa originat per san-
cions imposades a l'Assegurat per les autoritats administratives o judicials, així 
com qualsevol pagament de caràcter fiscal derivat de la presentació de docu-
ments públics o privats davant d'Organismes oficials. 

- Les costes judicials derivades de reclamacions injustificades –instades per l'As-
segurat a través de professionals lliure designats- per mancar de medi de prou 
prova que la faci viable, o segons la responsabilitat en l'accident, així com les 
manifestament desproporcionades en la valoració dels danys i perjudicis soferts 
i quan resultés de les actuacions judicials que l'Assegurat ha obrat amb temeritat 
o mala fe. 

- La Companyia d'Assegurances no abonarà les despeses meritades del procedi-
ment judicial, qualsevol que fos la seva jurisdicció, quan l'assumpte s'hagués 
guanyat amb imposició de costes al contrari, tret d'en cas d'insolvència de l'es-
mentat contrari. 

- Les reclamacions que puguin formular-se entre ells els Assegurats per aquest 
contracte o per qualsevol d'ells contra la Companyia d'Assegurances. 

- La defensa jurídica realitzada per la Companyia d'Assegurances de la responsa-
bilitat civil. Aquests queden coberts i regulats per l'apartat 2.1 si la garantia ha 
estat subscrita. 

- Els danys enumerats a l'article 3 - Exclusions generals comunes a totes les ga-
ranties. 

 

2.3 Pèrdua de vigència del Permís o Llicència de conducció  
La Companyia d'Assegurances posa a disposició dels conductors designats a la pòlissa un sistema 
de protecció davant del risc de pèrdua del Permís de Conduir a causa de sancions administratives per 
infraccions de trànsit.  

Les prestacions que la Companyia d'Assegurances prendrà a càrrec seu són:  
- El pagament d'un Subsidi durant el termini legal d'espera per a l'obtenció d'un nou permís.  
- El cost del curs opcional de recuperació parcial de punts.  
- El cost del curs de sensibilització i reeducació viària necessari per a l'obtenció del nou permís 

o llicència de conduir.  
La vigència d'aquestes cobertures se circumscriu a aquells sinistres ocorreguts després de l'entrada 
en vigor de la pòlissa o de la presa d'efecte de les garanties d'aquest capítol, de ser posterior. Que-
daran fora de cobertura aquells sinistres ocorreguts després de la data de rescissió de la pòlissa, o 
una vegada aquesta garantia hagi deixat d'estar en vigor.  

Es prendrà com a data d'ocurrència del sinistre, la data de comissió o presumpta comissió per part 
del conductor assegurat, d'infraccions penals previstes en la legislació sobre Trànsit, Circulació de 
Vehicles a Motor i Seguretat Viària, o en legislació per la qual es regula el Permís i la Llicència de 
conducció per punts, tot això amb independència de les dates d'incoació dels procediments, de publi-
cació de sentències o resolucions sancionadores, o de pèrdua efectiva de la vigència del permís o 
llicència.  

La Companyia d'Assegurances no assumirà cap prestació en cas que el conductor assegurat incorri 
en un delicte de trencament de condemna, per conducció de vehicles a motor o ciclomotors, o per 
realització d'activitats incompatibles durant els períodes de suspensió del permís o llicència, o d'es-
pera.  
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2.3.1 Subsidi durant el termini legal d'espera per a l'obtenció de nou permís o llicència de 
conducció  

2.3.1.1. Descripció de la cobertura  

Quan algun dels conductors designats o nominats en pòlissa, pateixi la pèrdua de la vigència del seu 
permís de conduir per pèrdua total de punts, rebrà un subsidi mensual, amb un màxim de fins a 6 
mensualitats, destinat a pal·liar els trasbalsos econòmics personals que tal situació comporta, durant 
els mesos d'espera legal per recuperar la vigència del seu permís o llicència de conduir, amb inde-
pendència que l'espera o l'obtenció de nou permís o llicència sigui per qualsevol circumstància, pròpia 
o aliena, superior.  

2.3.1.2. Delimitació de la cobertura  

Suma Assegurada i Criteris de Quantificació  

En Condicions Particulars s'indicarà la suma màxima assegurada per mes d'espera.  

La suma es reduirà proporcionalment, en funció del nombre màxim de punts que hagi tingut l'Assegu-
rat des de la data d'entrada en vigor d'aquesta cobertura, respecte al màxim previst en la Llei.  

 (subsidi mensual contractat x màxim de punts durant la vigència de la cobertura) 
Prestació = ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 (crèdit total de punts assignats per la Llei) 

Aquest subsidi es percebrà sense que pugui tenir caràcter acumulatiu amb cap altre subsidi d'igual 
classe a què pugui tenir dret per una altra pòlissa de la Companyia d'Assegurances.  

La indemnització s'abonarà mitjançant transferència, amb un únic pagament dins del període legal 
d'espera.  

El conductor assegurat designat o nominat en pòlissa, s'obliga a facilitar a la Companyia d'Assegu-
rances la Resolució administrativa que declari la pèrdua de vigència de l'autorització per conduir, amb 
declaració de la seva fermesa.  

En el supòsit de reincidència en la pèrdua del permís, aquesta garantia no donarà dret a per-
cebre cap prestació ni cobertura de cap tipus, a excepció que hagi transcorregut un termini 
superior a 3 anys des de la data en què es va produir la pèrdua anterior del permís.  

2.3.1.3. Exclusions específiques d'aquesta cobertura  
- En cap cas no es garanteix el pagament del subsidi per la privació o suspensió 

del permís de conduir, decretada per sentència judicial condemnatòria per un 
delicte contra la seguretat del trànsit, per conducció sota la influència de dro-
gues tòxiques, estupefaents, substàncies psicotròpiques o begudes alcohòli-
ques, per conducció temerària, o per qualsevol altre fet intencional o dolós.  

- El pagament de multes i sancions econòmiques, així com la indemnització per 
qualsevol despesa originada per sancions imposades al conductor assegurat 
per les autoritats administratives o judicials.  

- Quan l'esmentada retirada s'imposi per fets produïts abans de l'entrada en vigor 
d'aquesta garantia.  

- Quan es produeixi per trencament del compliment d'una sanció o pena de reti-
rada anterior.  

- Quan l'Assegurat fos privat del permís o llicència de conduir per participar en 
proves esportives, competicions, jocs o apostes en les quals sigui utilitzat un 
vehicle a motor. 
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2.3.2 Pagament del curs opcional de sensibilització i reeducació viària per a la recupera-
ció parcial de punts del permís de conduir  

2.3.2.1. Descripció de la cobertura  

En el cas de pèrdua parcial de punts dins de període de vigència de la pòlissa, es garanteix al con-
ductor assegurat la possibilitat d'assumir, amb càrrec a aquesta garantia, el pagament, com a màxim 
una vegada cada dues anualitats d'assegurança, del cost del curs opcional de sensibilització i 
reeducació viària, per a la recuperació parcial del crèdit de punts del seu permís de conduir, a realitzar 
en centre legalment habilitat i en la quantia reglamentàriament establerta.  

2.3.2.2. Delimitació de la cobertura  

Aquesta garantia empara el cost d'un únic curs opcional de recuperació parcial de cicle formatiu de 
dotze hores, o el que en cada moment s'estableixi reglamentàriament, per anualitat d'assegurança, 
sent requisit necessari per a la cobertura que en el moment de la subscripció de la pòlissa, i/o entrada 
en vigència d'aquesta garantia, l'Assegurat tingui intacte el crèdit inicial de punts i no tingui en tràmit 
denúncia per infracció que pugui comportar la pèrdua de punts. En cas de tenir punts perduts, la 
garantia no tindrà efecte fins al següent cicle de punts i no donarà dret a la prestació. La indemnització 
s'abonarà al conductor assegurat designat o nominat en pòlissa en forma de reembors, mitjançant un 
únic pagament per transferència, contra la presentació dels justificants de pagament del curs opcional.  

2.3.3. Pagament del cost del curs de sensibilització i reeducació viària necessari per a 
l'obtenció del nou permís o llicència de conduir  

2.3.3.1. Descripció de la cobertura  

En el supòsit que al conductor assegurat li hagi estat declarada la pèrdua de la vigència de l'autorit-
zació per conduir com a conseqüència de la pèrdua total dels punts assignats, es garanteix per una 
única vegada i qualsevol que sigui el resultat, el pagament del cost del curs obligatori de sensibilització 
i reeducació viària, o el que en cada moment s'estableixi reglamentàriament, necessari per a l'obtenció 
del nou permís o llicència.  

2.3.3.2. Delimitació de la cobertura  

En el supòsit de reincidència en la pèrdua del permís, aquesta garantia no donarà dret a percebre cap 
prestació ni cobertura de cap tipus, a excepció que hagi transcorregut un termini superior a 3 anys 
des de la data en què es va produir la pèrdua anterior del permís.  

L'import a pagar es reduirà de forma proporcional en funció del nombre màxim de punts que hagi 
tingut l'Assegurat des de la data d'entrada en vigor d'aquesta cobertura, respecte al màxim previst en 
la Llei.  

 (subsidi mensual contractat x màxim de punts durant la vigència de la cobertura) 
Prestació = -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (crèdit total de punts assignats per la Llei) 

La indemnització s'abonarà al conductor assegurat designat o nominat en pòlissa en forma de reem-
bors, contra la presentació dels justificants de pagament del curs i dels drets d'examen. 

2.4. Accidents del conductor 
La Companyia d'Assegurances assumirà, bé amb el conductor assegurat lesionat en un accident de 
circulació amb el vehicle assegurat, o bé amb els seus beneficiaris si el conductor hagués mort en 
l'esmentat accident, la sèrie d'obligacions que s'indiquen en els següents apartats. 

La garantia pot prestar-se en tres versions: Essencial, Completa o Ampliada.  
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2.4.1. Descripció de les cobertures 
Versió “Essencial”: 

a. Assistència Sanitària.   
Seran per compte de la Companyia d'Assegurances les despeses d'assistència sanitària que 
es generin pel lesionat per a la seva total recuperació pels danys soferts arran d'un accident de 
circulació cobert per aquesta pòlissa. Les esmentades despeses comprendran el cost del trac-
tament mèdic, quirúrgic i farmacèutic, així com el derivat d'estades a les clíniques o hospitals, 
legalment establerts.  
Aquestes despeses s'abonaran o, en el cas d'haver estat prèviament autoritzades per la Com-
panyia d'Assegurances es reemborsaran, amb el límit de capital establert en les Condicions 
Particulars i durant un període màxim de 2 anys, a comptar des de la data d'ocurrència de 
l'accident. Les esmentades despeses mèdiques s'hauran de generar durant l'esmentat període. 
Tindran la consideració de despeses mèdiques, a aquests efectes, els acreditats sota prescrip-
ció facultativa mèdica.  
La Companyia d'Assegurances es farà càrrec de les despeses medicofarmacèutiques deriva-
des de cirurgia plàstica reconstructiva originades com a conseqüència d'un accident cobert en 
aquesta pòlissa, que faci necessari que el lesionat se sotmeti a una o diverses operacions, dins 
del termini d'1 any des de l'accident.  
La Companyia d'Assegurances es farà càrrec de les despeses d'adquisició i implantació de la 
primera pròtesi ortopèdica, acústica, dental o òptica que sigui necessària a conseqüència d'un 
accident cobert en aquesta pòlissa, segons el parer dels facultatius que l'atenguin. Es reembor-
saran les esmentades despeses fins al límit de cinc mil euros (5.000 €), sense sobrepassar 
juntament amb les altres despeses d'assistència sanitària el capital assegurat per a aquesta co-
bertura.  
Aquesta cobertura d'Assistència Sanitària serà subsidiària o en excés de la cobertura de 
Responsabilitat civil derivada de circulació de vehicles a motor, de contractació obliga-
tòria. El pagament de tal prestació donarà dret a la Companyia d'Assegurances a subro-
gar-se per l'import satisfet a possibles accions de reclamació o repetició davant tercers 
causants o responsables de l'accident. 

b. Despeses de sepeli.   
La Companyia d'Assegurances abonarà, prèvia presentació de les factures, i fins a un màxim 
de tres mil euros (3.000 €), les despeses de sepeli del conductor del vehicle assegurat desig-
nat a la pòlissa que hagi mort a conseqüència directa d'un accident emparat per la pòlissa dins 
del període de 3 anys des de la data d'ocurrència de l'esmentat accident.   
Aquesta prestació de Despeses de sepeli serà subsidiària, o actuarà complementant, 
qualsevol pòlissa o garantia de defuncions que l'esmentat conductor pugui tenir con-
tractada.   
Quan l'Assegurat, en qualitat de perjudicat, sigui indemnitzat per aquest concepte pel respon-
sable del sinistre, aquesta despesa tindrà caràcter d'avançament, havent de reemborsar a la 
companyia la suma rebuda. 

Versions “Completa” i “Ampliada”: inclouen les prestacions de la versió “Essencial”, amb els capi-
tals assegurats que s'indiquen en el Condicionat Particular.  

A més, es cobreix també:  

a. Mort:   
L'import del capital a indemnitzar és el previst en les Condicions Particulars. 
La mort quedarà coberta sempre que tingui lloc dins del període de 3 anys des de la data d'ocur-
rència de l'accident i sempre que sigui conseqüència directa de l'esmentat accident. Si durant 
aquest període s'han satisfet indemnitzacions en concepte d'incapacitat permanent, les mateixes 
es deduiran de la indemnització en cas de mort.  
Si així s'indica en el Condicionat Particular, l'import a indemnitzar abans indicat es duplicarà quan 
a conseqüència d'un mateix accident morissin el conductor i el seu cònjuge, deixant com a bene-
ficiària a alguna persona o persones que es trobessin sota la seva tutela jurídica: fills menors de 
18 anys o incapacitats majors d'edat.  
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b. Incapacitat Permanent: entesa com la situació irreversible que produeixi limitació funcional o pèr-
dua anatòmica i que es recull a la següent taula. La prestació per a cada situació d'incapacitat es 
determinarà per l'aplicació de l'esmentada taula, entenent-se la mateixa com la relació de situaci-
ons generadores d'una incapacitat permanent i el percentatge de capital assegurat que correspon 
en cada cas. L'import de la prestació serà el resultat d'aplicar sobre el capital pactat en les Condi-
cions Particulars de la pòlissa el percentatge corresponent a cada situació, segons la taula i les 
seves normes d'aplicació. 

Taula per valorar els graus d'Incapacitat Permanent: 

Situacions que, derivades d'un accident de circulació amb el vehicle assegurat, determinen la in-
demnització del 100% del capital assegurat en pòlissa: 

- Deteriorament absolut de les funcions cerebrals superiors. 
- Estat vegetatiu persistent. 
- Pèrdua total o ceguesa irreversible d'ambdós ulls. 
- Pèrdua o inutilització total i irreversible d'ambdós braços o mans. 
- Pèrdua o inutilització total i irreversible de braç o mà i una extremitat inferior. 
- Pèrdua o inutilització total i irreversible d'ambdues cames o peus. 
- Pèrdua o inutilització total i irreversible de cama o peu i una extremitat superior. 
- Qualsevol situació física definitiva que inhabiliti per complet el lesionat per a tot treball o ofici, 

amb independència de la seva professió. 
 

Situacions que determinen l'aplicació de fins a un percentatge màxim sobre el capital assegurat en 
pòlissa:  

A) CAP 

DÈFICITS NEUROLÒGICS D'ORIGEN CENTRAL 

Afàsia completa (Alteració total de la formació i comprensió del llenguatge)  40% 

Amnèsia completa de fixació  40% 

Epilèpsia posttraumàtica amb necessitat de tractament continuat  20% 

SISTEMA OSSI 

Pèrdua de substància important sense possibilitat de reparació a maxil·lar 
superior i inferior amb repercussió funcional  30% 

Pèrdua de substància òssia que requereix cranioplàstia.  15% 

Pèrdua de substància òssia que no requereix cranioplàstia. 4% 

SISTEMA OLFACTORI  

Pèrdua total del nas  25% 

Pèrdua de l'olfacte (anòsmia)  5% 

BOCA  

Amputació total de la llengua  30% 

Ablació maxil·lar inferior  25% 

Pèrdua de totes les dents superiors i inferiors 10% 

Pèrdua del gust (augèsia)  5% 
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OÏDA  

Sordesa total de les dues orelles  50% 

Pèrdua de les dues orelles  25% 

Sordesa total d'una oïda 15% 

Pèrdua d'una orella  10% 

OCULAR 

Pèrdua total de la visió d'un ull  30% 

B) TRONC 

Sistema Ossi: 

COLUMNA VERTEBRAL 

a) Pèrdua completa de mobilitat de columna 60% 

b) Segment dors-lumbar: pèrdua completa dels moviments de  
llum articulat-extensió, rotació i inclinació  30% 

c) Segment cervical: pèrdua completa dels moviments de llum articulat-extensió, 
rotació i inclinació  25% 

COSTELLES 

Fractura de múltiples costelles amb deformacions toràciques bilaterals  
persistents i alteracions funcionals respiratòries 10% 

Òrgans: 

LARINGE I TRÀQUEA 

Paràlisi de dues cordes vocals (afonia)  30% 

Paràlisi d'una corda vocal (disfonia)  10% 

Traqueotomitzat amb cànula  30% 

PULMÓ 

Pèrdua d'un pulmó 25% 

RONYÓ 

Pèrdua dels dos ronyons  70% 

Pèrdua d'un ronyó 25% 

MELSA 

Pèrdua de la melsa (esplenectomia) amb repercussió hematològica 20% 

Pèrdua de la melsa (esplenectomia) sense repercussió hematològica  10% 

APARELL GENITAL FEMENÍ 

Deformació genitals externs femenins: 

- amb alteració funcional 40% 
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- sense alteració funcional  25% 

Pèrdua dels ovaris o úter (en edat fèrtil)  35% 

APARELL GENITAL MASCULÍ 

Desestructuració del penis: 

- amb alteració funcional  40% 

- sense alteració funcional  25% 

Pèrdua dels testicles  35% 

C) EXTREMITATS SUPERIORS Dominant No dominant  

Amputació a nivell de l'húmer  60% 50% 

Amputació a nivell de l'avantbraç o mà 50% 40% 

Anquilosi o pèrdua total de moviment: 

- de l'espatlla  30% 30% 

- del colze  25% 25% 

- pronosupinació  8% 8% 

- canell 12% 12% 

Paràlisi completa del nervi circumflex, subescapular  
o musculocutani  15% 10% 

- A nivell del braç  25% 20% 

- A nivell de l'avantbraç-canell  15% 10% 

Fractura no consolidada d'húmer o cúbit i ràdio  25% 25% 

- Amputació del polze  22% 18% 

- Amputació de l'índex  15% 12% 

- Amputació d'un altre dit  8% 6% 

D) EXTREMITATS INFERIORS 

Amputació a nivell del maluc 70% 

Amputació per sobre del genoll 60% 

Amputació per sota del genoll 45% 

Amputació primer dit 10% 

Amputació d'un altre dit  3% 

Pèrdua total dels moviments del maluc: 

- en posició funcional 30% 

- en posició desfavorable 40% 

Pèrdua total dels moviments del genoll: 
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- en posició funcional  20% 

- en posició desfavorable  30% 

Pèrdua dels moviments del turmell i peu: 

Anquilosi articulació tebi tarsiana: 

- en posició funcional 10% 

- en posició desfavorable 20% 

Anquilosi subastragalina 5% 

Fractura no consolidada del fèmur, o tíbia i peroné alhora 30% 

Extirpació de la ròtula (patelectomia): 

- total 15% 

- parcial 10% 

Deformitats posttraumàtiques del peu 10% 

Escurçaments: 

- fins a 1,5 cm.  2% 

- d'1,5 cm. a 3 cm.  5% 

- de 3 cm. a 6 cm. 10% 

- més de 6 cm.  15% 

Paràlisi completa del nervi ciàtic 60% 

Paràlisi completa del nervi ciàtic-popliti extern 25% 

Paràlisi completa del nervi ciàtic-popliti intern 15% 
 

Normes per a la valoració del grau d'incapacitat: 
Queden fora d'aquesta taula i no són indemnitzables, les àlgies posttraumàtiques, les cicatrius, 
seqüeles estètiques, deformacions i, en general, qualsevol mal corporal mancat de significació 
funcional. 
La pèrdua de funcionalitat d'un òrgan o d'una extremitat es considerarà com a pèrdua anatòmica. En 
els casos de disminució de la seva funció, el percentatge anteriorment indicat es reduirà en proporció 
amb el grau de funcionalitat perduda. 

En cas de pèrdua anatòmica o funcional de més d'un òrgan o extremitat, la indemnització s'establirà 
per la suma dels percentatges corresponents a cada lesió particular, fins al límit màxim del 100%. 

En cas que les lesions afectin un sol membre o òrgan, el cúmul no pot sobrepassar en cap cas el 
percentatge d'incapacitat previst a la taula per a la pèrdua total de l'esmentat membre o òrgan. 

Si el lesionat presentava algun tipus de minusvalidesa o discapacitat anteriorment a l'accident, la in-
demnització a què tindrà dret es fixarà calculant la diferència entre el grau d'incapacitat preexistent i 
el que resulti després de l'esmentat accident. 

En els casos que no estiguin assenyalats anteriorment, com en els de pèrdua parcial dels membres 
a dalt indicats, el grau d'incapacitat es fixarà en proporció amb la seva gravetat, comparada amb la 
de les incapacitats enumerades. 
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La Incapacitat Permanent quedarà emparada, sempre que tingui lloc dins del període de tres anys 
des de la data d'ocurrència de l'accident i sempre que la incapacitat sigui conseqüència directa de 
l'esmentat accident. 

Les indemnitzacions es fixaran independentment de la professió i edat de l'Assegurat, així com de 
qualsevol altre factor aliè a la taula. 

c. Despeses d'adaptació d'un vehicle: La Companyia d'Assegurances reemborsarà, prèvia pre-
sentació de les factures i fins a un màxim de trenta mil euros (30.000€), les despeses d'adaptació 
d'un vehicle del qual sigui propietari el conductor designat a la pòlissa quan, a conseqüència de 
les lesions sofertes en un accident emparat per la pòlissa, sigui necessari efectuar modificacions 
a l'esmentat vehicle que tinguin per objecte que aquest pugui ser conduït pel seu propietari. Perquè 
la prestació sigui efectiva, les adaptacions realitzades han d'estar homologades i s'haurà d'acredi-
tar que el vehicle ha superat la inspecció tècnica de vehicles (I.T.V) si, com a conseqüència de les 
esmentades adaptacions, està obligat a això.  
Quan l'Assegurat, en qualitat de perjudicat, sigui indemnitzat per aquest concepte pel responsable 
del sinistre aquesta despesa tindrà caràcter d'avançament. 

 
 
2.4.2. Exclusions específiques d'aquestes cobertures 

- No s'entendran coberts els efectes purament psíquics que poden derivar d'un 
accident. 

- Les despeses d'assistència sanitària quan estiguin cobertes per l'Assegurança 
d'Accidents de Treball. 

- Els danys soferts en el cas que el beneficiari no hagi respectat les condicions 
de seguretat exigides per la reglamentació en vigor com, per exemple, la relativa 
a l'obligació de portar cinturó de seguretat, tret que el beneficiari o els dretha-
vents provin que les ferides no tenen relació amb aquests incompliments de la 
normativa de seguretat 

- Els danys enumerats a l'article 3-Exclusions generals comuns a totes les garan-
ties. 

 

2.5 Assistència vida diària 
La Companyia d'Assegurances posarà a disposició de l'Assegurat un conjunt d'àmplies cobertures 
destinades a pal·liar les dificultats que suposa, en la vida diària, l'ocurrència d'un sinistre amb el vehi-
cle assegurat, que li hagi comportat danys corporals.  

Es faciliten serveis de suport en els següents àmbits: 

- Gestió quotidiana 
- Assistència personal. 
- Ajuda escolar. 

S'entendran com assegurats el conductor assegurat declarat o designat en pòlissa, així com el seu 
cònjuge o parella de fet, ascendents o descendents en primer grau al seu càrrec i que convisquin 
habitualment al seu domicili. 

Per poder utilitzar la cobertura és necessari que l'assegurat requereixi una hospitalització de més de 
48 hores, o estigui immobilitzat al seu domicili durant més de 5 dies i es vegi impossibilitat per a la 
vida diària. Igualment serà d'aplicació en cas de mort. 
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2.5.1 Gestió quotidiana 
Descripció de la cobertura 
La Companyia d'Assegurances organitzarà i es farà càrrec de l'enviament d'un auxiliar que ajudi l'As-
segurat amb les següents tasques: 

- Realització de tasques domèstiques com: neteja, rentat, planxat, preparació de menjars, etc. 
- Cura de fills menors de 16 anys o discapacitats. 
- Cura d'ascendents en primer grau. 
- Cuidat d'animals domèstics de companyia (gossos i gats), procedint al seu trasllat i allotjament. 

Delimitació de la cobertura 
a. Auxiliar a domicili per a tasques domèstiques: màxim de 30 hores a raó d'un mínim de 2 

hores contínues per dia comptant des del primer dia. Aquestes hores seran distribuïdes 
durant un període màxim d'un mes.  
El nombre d'hores de la prestació s'assignarà partint d'una valoració objectiva per via pericial del 
grau d'autonomia del sol·licitant, valorant-se aspectes tals com el temps efectiu d'immobilització o 
la incapacitació per desenvolupar les tasques bàsiques, la gravetat de les lesions de l'Assegurat, 
nombre de membres dependents en la unitat familiar, etc. 

La Companyia d'Assegurances es reserva el dret de sol·licitar a l'Assegurat l'informe i proves mè-
diques que se li hagin realitzat, que seran valorats pels serveis mèdics de la Companyia d'Asse-
gurances, qui determinaran i valoraran el grau d'incapacitat del client i en conseqüència les hores 
d'auxiliar a domicili necessàries.  

 
 
La garantia d'auxiliar a domicili no és acumulable en el cas que existeixin alguns 
lesionats o immobilitzats al domicili dins de la mateixa unitat familiar. 

 
Les tasques assignades a aquesta prestació i el seu còmput d'hores són independents de les hores 
que es poden atorgar en concepte d'Assistència personal, encara que aquestes es duguin a terme. 

b. Auxiliar a domicili per a la cura dels fills menors de 16 anys o discapacitats: el nombre d'hores 
s'establirà partint del temps efectiu d'immobilització i la gravetat de les lesions de l'Assegurat se-
gons els resultats del qüestionari realitzat a l'Assegurat en el qual també es determinarà el grau de 
gravetat de les lesions, sent el mínim diari de 2 hores continuades al dia i el màxim total d'hores 
de 30 de distribuïdes durant el període màxim d'un mes. 

c. Auxiliar a domicili per a cura d'ascendents en primer grau. El nombre d'hores es determinarà 
en funció del temps efectiu d'immobilització i la gravetat de les lesions de l'Assegurat, segons els 
resultats del qüestionari realitzat a l'Assegurat, en el qual també es determinarà el grau de gravetat 
de les lesions, sent el mínim diari de 2 hores continuades al dia i el màxim total d'hores de 30 de 
distribuïdes durant el període màxim d'un mes. Tot això sempre que els esmentats ascendents en 
primer grau convisquin al mateix domicili i es trobin en situació de dependència segons la legislació 
vigent. 

d. Cura dels animals domèstics de companyia (gossos i gats).  
Des del primer dia i durant un període màxim d'un mes. 

2.5.2 Assistència personal 
Descripció de la cobertura 
La Companyia d'Assegurances gestionarà l'assistència d'un auxiliar d'assistència personal al domicili 
de l'Assegurat per a l'atenció al mateix quan aquest necessiti, al marge de tasques domèstiques, de 
cures de caràcter personal. 

De manera enunciativa, les prestacions contingudes en aquesta cobertura són: 

1. Suport en la higiene, cura personal, dutxa i/o bany 
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2. Ajuda personal per al vestit, calçat i l'alimentació 
3. Transferències, trasllats i mobilització dins de la llar 
4. Ajuda per a la ingestió d'aliments 
5. Ajuda a la presa de medicació prescrita pel centre de salut 
6. Cures bàsiques a persones incontinents 
7. Foment d'hàbits d'higiene i ordre 

 
 
No formen part d'aquesta cobertura les prestacions de personal sanitari al domicili 
tals com infermeria, ATS, especialitats mèdiques, fisioteràpia, rehabilitació, ergo-
teràpia, etc. 

 
Delimitació de la cobertura 
Màxim de 30 hores a raó d'un mínim de 2 hores contínues per dia, comptant des del primer dia. 
Aquestes hores seran distribuïdes durant un període màxim d'un mes. 

El nombre d'hores de la prestació s'assignarà partint d'una valoració objectiva, obtinguda per via pe-
ricial, del grau d'autonomia del sol·licitant, valorant-se aspectes tals com el temps efectiu d'immobilit-
zació o la incapacitació per desenvolupar les tasques bàsiques, la gravetat de les lesions del client o 
el nombre de membres dependents en la unitat familiar. 

La Companyia d'Assegurances es reserva el dret de sol·licitar a l'Assegurat l'informe i proves mèdi-
ques que se li hagin realitzat, que seran valorats pels serveis mèdics de la Companyia d'Asseguran-
ces, qui determinaran i valoraran el grau d'incapacitat del client i en conseqüència les hores d'Assis-
tència personal necessàries. Les tasques assignades a aquesta prestació i el seu còmput d'hores són 
independents de les hores per Auxiliar a domicili assignades. 

2.5.3 Ajuda escolar 
Descripció de la cobertura 
La Companyia d'Assegurances gestionarà l'assistència d'acompanyant o un professor particular, per 
a l'assistència dels fills de l'Assegurat, en les següents tasques: 

a. Acompanyament a l'escola i tornada al domicili dels fills menors de 16 anys o discapacitats. 
La Companyia d'Assegurances organitzarà i es farà càrrec de la localització i enviament d'un acom-
panyant. 

b. Suport escolar a domicili dels fills menors de 16 anys o discapacitats. En cas d'immobilització 
de fills menors de 16 anys que es produeixi en el curs escolar (exceptuant els períodes de vacances 
del mateix) i que fos superior a dues setmanes al domicili: la Companyia d'Assegurances organitzarà 
i es farà càrrec d'un professor particular per als fills. 

Delimitació de la cobertura 
a. Acompanyament a l'escola i tornada al domicili dels fills menors de 16 anys o discapacitats. 
Màxim de 4 vegades per dia durant un màxim de 10 dies, dins del període màxim d'un mes, sempre 
que no hi hagi un familiar disponible. 

b. Suport escolar a domicili dels fills menors de 16 anys o discapacitats. Màxim de 3 hores per 
dia des del primer dia. Aquestes hores seran distribuïdes durant un període màxim de tres mesos. 

2.6. Casc homologat i equipament de seguretat del motorista (conductor del vehi-
cle) 

2.6.1 Descripció de la cobertura 
La Companyia d'Assegurances assumirà les conseqüències econòmiques dels danys patits per:  
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a. El casc del motorista, conductor del vehicle 
b. L'equipament de seguretat del motorista, conductor del vehicle 

Quan amb motiu d'una caiguda del conductor assegurat declarat en pòlissa, els esmentats elements 
hagin patit danys que impedeixin la seva normal utilització o no assegurin la seva tasca de protecció. 
La cobertura es condiciona a l'ocurrència d'un sinistre emparat per alguna de les següents garanties 
del contracte sempre que aquestes hagin estat subscrites: 

- Responsabilitat Civil. 
- Accidents del Conductor, fins i tot quan les despeses d'assistència sanitària hagin estat cober-

tes per una Assegurança d'accidents de treball. 
- Danys propis, quan els danys patits pel vehicle arran del sinistre superin el valor de la franquícia 

contractada. 
S'entendrà per casc del motorista (conductor del vehicle): 

- La part exterior del mateix. 
- La seva visera. 
- Els elements de tancament i subjecció. 
- Elements de telefonia i comunicació incorporats al mateix casc (només en la versió Ampliada). 

El casc haurà d'estar homologat i dins del període de validesa del mateix. 

S'entendrà per equipament de seguretat del conductor les peces especialment concebudes per a la 
pràctica de la conducció de vehicles de 2 rodes, (botes, pantalons, granota de motorista, guants, 
jaqueta, armilla coixí de seguretat, protecció dorsal, etc.) i que comptin amb la corresponent certifica-
ció o homologació. 

La cobertura es prestarà en versió Completa o Ampliada 

2.6.2 Delimitació de la cobertura 
Sumes assegurades. Criteris de valoració 
En el cas del casc homologat: cobertura a primer risc, fins a 500 € 
En el cas de l'equipament de seguretat: a primer risc, fins a 1.000 € 
Valoració dels danys: 

Amb el límit de capital màxim fixat en el Condicionat Particular per al conjunt de sinistres ocorreguts 
durant el període d'assegurança, les reparacions es taxaran d'acord amb el seu cost real i respecte a 
les pèrdues totals s'aplicaran els següents criteris: 
 

Tipus de peça /  
Antiguitat 

Menys 
de 6 

mesos 

De 6 
mesos 
a 1 any 

Més 
d'1 any 
i fins i 
tot 2 

Més  
de 2 i 

fins a 3 

Més  
de 3 i 

fins a 4 

Més  
de 4 i 

fins a 5 
Més 
de 5 

Mínim 
(EUR) 

Granota de cuir 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 150 € 

Jaqueta cuir 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 10 € 

Jaqueta sintètica 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70 € 

Guants 0% 10% 20% 30% 45% 65% 80% 25 € 

Botes 10% 20% 30% 40% 50% 60% 80% 50 € 

Pantalons 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70 € 

Protecció dorsal 0% 0% 10% 20% 30% 40% 40% 40 € 
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Peces Protecció  
antipluja 0% 5% 15% 25% 40% 60% 80% 20 € 

Armilla/jaqueta amb 
coixí de seguretat 0% 15% 30% 45% 60% 75% 80% 150 € 

 
La Companyia d'Assegurances, en cas de presentació dels originals de les factures de compra re-
buts/tiquets de caixa referits a l'adquisició de les peces fetes malbé, indemnitzarà aplicant els percen-
tatges de depreciació recollits a la taula d'antiguitat inclosa al final d'aquest apartat, i amb un mínim 
garantit indicat a l'esmentada taula. 

En cas de no resultar possible la presentació de l'original de les factures de compra o dels rebuts/ti-
quets de caixa de les peces fetes malbé, aquestes s'indemnitzaran segons els imports mínims indicats 
a l'esmentada taula. No obstant això, quan l'Assegurat justifiqui la substitució de la peça feta malbé 
per un model equivalent mitjançant factura de compra amb data posterior a l'ocurrència del sinistre, 
aquest import mínim, amb el límit del preu de compra de la nova peça, s'incrementarà un 50%. 

2.7. Trencament del far del vehicle  

2.7.1. Descripció de la cobertura 
La Companyia d'Assegurances assumirà les conseqüències econòmiques dels danys derivats del 
trencament del far o fars davanters del vehicle assegurat. 

S'entendrà com a trencament la inutilització per fractura, fragmentació o esquerda, derivada d'un fet 
de caràcter accidental, tant del far complet com d'una part essencial del mateix, considerant-se com 
tals: 

a. el recobriment davanter de vidre o material similar transparent o translúcid que protegeix la 
bombeta, el filament o el dispositiu equivalent;  

b. la carcassa o tapa posterior de plàstic, metall o un altre material similar o amb la mateixa funció; 
c. els elements de fixació o suport a l'estructura del vehicle; 

Als efectes d'aquesta garantia, tindran la consideració de far totes les òptiques davanteres del vehicle 
assegurat, que vinguin com a equipament de sèrie o que formin part del catàleg oficial del fabricant. 
Formen part de les esmentades òptiques els llums de posició, d'encreuament, de carretera i antiboira, 
així com els llums fixos diürns, i independentment del seu tipus (ordinari, halogen, xenó, led, etc.). 

Queden exclosos d'aquesta cobertura altres tipus de dispositius d'il·luminació, tals com pilots, inter-
mitents, llums suplementaris, il·luminació decorativa, sirenes, etc.  

2.7.2. Delimitació de la cobertura 
Sumes assegurades. Criteris de valoració. 

La Companyia d'Assegurances assumirà el pagament d'un dels següents supòsits: 

a. La reparació del far trencat quan això sigui possible. 
b. El reemplaçament del far trencat per un de nou de les mateixes característiques, així com les 

seves despeses de col·locació o instal·lació. 
La suma assegurada serà del 100% del valor a nou del far, així com les despeses derivades de 
la seva substitució o reparació. 
Serà d'aplicació una franquícia sobre l'import indemnitzable si així s'indica en el Condicionat Particu-
lar. La quantia de la franquícia i les circumstàncies en què s'aplicarà constaran en l'esmentat Condi-
cionat. 

L'aplicació d'aquesta garantia queda supeditada, en tot cas, a la reparació o substitució efectiva del 
far o parts fetes malbé del mateix 
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2.7.3. Exclusions específiques d'aquesta cobertura  

- Els danys ocasionats en plàstics transparents o translúcids que no formin part 
de dispositius d'enllumenat o intermitents. 

- Els perjudicis merament estètics tals com ratlladures del vidre o cops a la car-
cassa sense afectació funcional. 

- Els danys en suports i ancoratges.  
- Qualsevol avaria mecànica, elèctrica o electrònica tals com la fallada o fosa de 

bombetes o sistemes equivalents, la pèrdua de potència lluminosa per envelli-
ment del sistema, la pèrdua d'estanquitat del conjunt del far, o qualsevol qüestió 
derivada de la pèrdua de qualitats funcionals o rendiment per avaria o desgast. 

- Els danys ocasionats per fenòmens sísmics o tèrmics. 
- Els danys a altres elements del vehicle com a conseqüència del trencament del 

far. 
- Danys derivats d'un esdeveniment la cobertura del qual està prevista per la ga-

rantia de robatori. 
- Qualsevol avaria mecànica, elèctrica, electrònica o d'un altre tipus. 
- Els danys soferts quan el vehicle es trobi en situació d'abandonament per part 

de l'Assegurat. 
- Els danys enumerats a l'article 3-Exclusions generals comuns a totes les garan-

ties. 

 

2.8. Incendi del vehicle  

2.8.1. Descripció de la cobertura 
La Companyia d'Assegurances assumirà les conseqüències econòmiques dels danys derivats d'un 
incendi o explosió, que afectin el vehicle assegurat. S'entendrà que hi ha hagut incendi quan hagi 
existit combustió o abrasament amb flama de materials combustibles no destinats a ser cremats en 
aquest lloc o aquell moment, i que sigui capaç de propagar-se. 

Addicionalment, la Companyia d'Assegurances assumirà, prèvia presentació de les factures corres-
ponents: 

- El cost de la inspecció tècnica del vehicle (I.T.V.) quan, després d'un incendi cobert per aquesta 
pòlissa, existeixi l'obligació legal d'efectuar l'esmentada inspecció. 

- Les despeses legals d'expedició de la documentació del vehicle i la dels ocupants del mateix 
(DNI, passaport i permís de conducció) si, com a conseqüència d'un incendi cobert per aquesta 
pòlissa, aquesta resultés destruïda o extraviada. 

- Les despeses de recàrrega d'extintors. 
- Les despeses per la intervenció dels bombers en les tasques d'extinció i/o salvament del vehicle 

assegurat i el remolc. 

2.8.2. Delimitació de la cobertura 
Sumes assegurades. Criteris de valoració.  

Criteris generals. 

Les reparacions es taxaran d'acord amb el seu cost real i les pèrdues totals s'apreciaran d'acord amb 
el següent criteri: 

a. Durant un any, a partir de la data de primera matriculació del vehicle, valor a nou, segons es 
defineix a l'article primer. 
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b. Durant el segon any des de la primera matriculació, el valor venal millorat (valor venal, augmen-
tat en un 30%), segons es defineix a l'article primer. 

c. Transcorreguts els terminis anteriors, durant l'any tercer i successius, valor venal. 
Es considerarà que s'ha produït pèrdua total del vehicle assegurat quan el cost total de la reparació, 
taxat prèviament per un pèrit d'assegurances, superi el valor del mateix, calculat en funció de l'anti-
guitat del vehicle segons el criteri anteriorment citat. 

De la indemnització per pèrdua total del vehicle, es deduirà el valor de les seves restes. 

Serà d'aplicació una franquícia sobre l'import indemnitzable si així s'indica en el Condicionat Particu-
lar. La quantia de la franquícia constarà en l'esmentat Condicionat. 

 
 
2.8.3. Exclusions específiques d'aquesta cobertura 

- Sinistres que produeixin incendi exclusivament en pneumàtics (cobertes i cam-
bres). 

- L'avaria interna de qualsevol motor o dispositiu del vehicle, per sobreescalfa-
ment del mateix i/o de qualsevol dels seus components, sense perjudici dels 
danys que es puguin produir al vehicle si l'esmentada avaria acaba derivant en 
incendi. 

- L'incendi del vehicle ocasionat en la circulació per vies no aptes. 
- L'incendi del vehicle ocasionat per fenòmens sísmics o tèrmics. 
- Els danys resultants de simples cremades derivades de l'acció de fumar. 
- Altres despeses que pugui patir l'assegurat no derivades directament de l'In-

cendi del vehicle.  
- Els interessos i préstecs contractats per al finançament del vehicle a què hagi 

de fer front l'assegurat després del sinistre i fins al moment que el vehicle sigui 
reparat, o fins que rebi la indemnització per pèrdua total si aquest no fos repa-
rable. 

- Els danys immaterials o indirectes, tals com la privació de l'ús del vehicle asse-
gurat, la pèrdua d'ingressos resultant, despeses de custòdia o garatge, la pos-
sible depreciació del bé fet malbé, pèrdua de vacances, etcètera. 

- Els danys causats en accessoris incorporats al vehicle que no consten al catà-
leg del fabricant, tret que s'hagi contractat la garantia de Transformacions del 
vehicle i Accessoris no de fàbrica, en el cas del qual s'estarà al disposat en 
l'esmentada garantia. 

- Les mercaderies, objectes o robes que es trobin a l'interior del vehicle assegu-
rat tret que s'hagi contractat la garantia de Contingut Privat, en el cas dels quals 
se serà, al disposat en l'esmentada cobertura. 

- Els danys soferts quan el vehicle es trobi en situació d'abandonament per part 
de l'Assegurat. 

- Els danys enumerats a l'article 3-Exclusions generals comuns a totes les garan-
ties. 

 

2.9. Robatori del vehicle 

2.9.1. Descripció de la cobertura 
La Companyia d'Assegurances indemnitzarà l'Assegurat en cas de sostracció il·legítima per part 
de tercers del vehicle descrit en el Condicionat Particular, o de parts fixes del mateix. La cobertura 
també comprèn el mal causat per la comissió del delicte. A aquests efectes, es considerarà que hi 
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ha hagut robatori o temptativa de robatori quan s'estableixi de forma evident que hi ha hagut vio-
lència sobre les coses (forçament de la direcció, o del sistema o sistemes antirobatori, manipulació 
dels cables elèctrics per engegar el vehicle, forçament dels panys del vehicle assegurat o del garatge 
privat on es custodia, etc.) o violència i/o amenaces sobre les persones, o fins i tot sense violèn-
cia manifesta (furt o robatori a la distracció).  

Els vehicles lleugers com motocicletes, ciclomotors, scooters i similars, estan especialment exposats 
al risc de robatori. Per això és fonamental protegir-se sempre amb un antirobatori que complementi el 
sistema de bloqueig de direcció del vehicle i, si es disposa de plaça de garatge nocturn, aparcar 
sempre en la mateixa no només a la nit sinó en tots els moments possibles al llarg del dia. 

Si es produís el robatori del vehicle en la via pública o en un recinte l'accés del qual no estigués 
vigilat o no requerís clau, targeta d'accés o similar i en el moment del sinistre el vehicle asse-
gurat no estigués protegit pels sistemes antirobatori que l'Assegurat ha declarat o algun d'e-
quivalent, la quantia de la franquícia aplicada a la indemnització s'incrementarà en un 100%.  
S'aplicarà el mateix increment de franquícia, que no serà acumulable a l'anterior, quan en el moment 
del robatori, es presentin conjuntament les següents circumstàncies:  

- L'Assegurat ha declarat que disposa de garatge nocturn.  
- El vehicle assegurat ha estat sostret en la via pública havent-hi estat estacionat durant la nit.  
- El lloc de la sostracció i el domicili de l'Assegurat disten menys de 250 m.  

Per a més seguretat, s'aconsella utilitzar també els diferents sistemes de protecció antirobatori encara 
que el vehicle es trobi dins d'un garatge privat tancat amb clau.  

En cas de furt del vehicle, o de les seves claus o dispositius de seguretat que portessin al furt 
del mateix, la quantia de la franquícia es veuria incrementada en un 100%. Per tant, en cas de 
pèrdua o robatori de les claus, aconsellem que es reemplacin com més aviat millor els sistemes de 
tancament i protecció del vehicle a què corresponguin les esmentades claus.  

En qualsevol tipus de sinistre de robatori, l'Assegurat s'obliga a denunciar el delicte davant de les 
autoritats competents, i a aportar un justificant de la denúncia a la Companyia d'Assegurances. En la 
mateixa haurà de fer constar l'existència d'una assegurança de robatori i el nom de la Companyia 
d'Assegurances. 

La Companyia d'Assegurances garanteix, cas de sostracció completa del vehicle, una proposta d'in-
demnització a l'Assegurat dins d'un termini màxim de 30 dies des de la denúncia sempre que aquest 
hagi proporcionat tots els documents justificatius del sinistre i vehicle robat. L'Assegurat haurà de 
subscriure els documents que fossin necessaris per a la transferència del vehicle robat a favor de la 
Companyia d'Assegurances o de la tercera persona que aquest designi. 

Efectes de la recuperació del vehicle robat: 

- Si es recuperés dins del termini d'1 mes des de la presentació de la denúncia, l'Assegurat ve 
obligat a admetre la seva devolució i a retornar la indemnització si ja l'hagués percebut, descomp-
tant l'import dels danys que el vehicle presenti com a conseqüència del robatori. 

- Si la recuperació tingués lloc després d'aquest termini, el vehicle quedarà en propietat de la Com-
panyia d'Assegurances tret que l'Assegurat desitgi recuperar-lo (en tal cas hauria de reintegrar la 
indemnització percebuda, descomptant l'import dels danys que el vehicle presenti com a conse-
qüència del robatori) per a la qual cosa la Companyia d'Assegurances està obligada a oferir-li el 
vehicle a l'Assegurat i a tornar-l’hi, sempre que aquest manifesti la seva acceptació dins dels 15 
dies següents al de l'oferta. 

2.9.2 Delimitació de la cobertura 
Sumes assegurades. Criteris de valoració.  

Criteris generals. 

Els danys i la sostracció de peces fixes del vehicle es taxaran d'acord amb el seu cost real, excepció 
feta dels pneumàtics. 

La sostracció del vehicle complet es valorarà d'acord amb el següent criteri: 
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a. Durant un any, a partir de la data de primera matriculació del vehicle, valor a nou, segons es 
defineix a l'article primer. 

b. Durant el segon any des de la primera matriculació, el valor venal millorat (valor venal, augmen-
tat en un 30%), segons es defineix a l'article primer. 

c. Transcorreguts els terminis anteriors, durant l'any tercer i successius, valor venal. 

Serà d'aplicació una franquícia sobre l'import indemnitzable si així s'indica en el Condicionat Particu-
lar. La quantia de la franquícia constarà en l'esmentat Condicionat. 

Criteris específics per a pneumàtics: 

Els pneumàtics fets malbé o robats en un sinistre d'aquesta garantia de Robatori del vehicle s'indem-
nitzaran pel 80% del seu valor a nou. 

 
 
2.9.3. Exclusions específiques d'aquesta cobertura 

- El robatori que només afecti les claus del vehicle. A aquests efectes es consi-
deren també claus les targetes, magnètiques o perforades, i els comandaments 
o instruments d'obertura a distància.  

- La sostracció que tingui el seu origen en negligència greu de l'Assegurat, del 
Prenedor de l'assegurança o de les persones que en depenguin o hi convisquin. 

- Les sostraccions quan en fossin autors o còmplices els familiars de l'Assegurat 
o del Prenedor de l'assegurança, fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat, 
sempre que convisquin habitualment amb ells o a les seves expenses, o els 
dependents o assalariats de qualsevol d'ells. 

- Les sostraccions il·legítimes no denunciades a les autoritats competents. 
- El robatori en qualsevol lloc de la motocicleta, ciclomotor, scooter o vehicle asse-

gurat en general, quan les claus es trobin al mateix vehicle o a l'interior d'una “top 
case”, alforja, bossa sobredipòsit, fins i tot dins de maletes o maletins tancats 
amb clau. Aquesta exclusió no serà d'aplicació quan el robatori tingui lloc en un 
garatge privatiu situat en un recinte tancat i que es trobi assegurat amb clau o un 
altre tipus de sistema de control d'accés.  

- El robatori del vehicle assegurat quan les claus es trobin a l'interior d'una edifi-
cació oberta o en una edificació no tancada amb clau, targeta d'accés o un altre 
sistema similar de control d'entrada.  

- Els danys patits pel vehicle assegurat amb motiu d'un acte de vandalisme.  
- El robatori o danys per robatori o temptativa del mateix causats en accessoris 

incorporats al vehicle que no consten al catàleg del fabricant, tret que s'hagi 
contractat la garantia de Transformacions del vehicle i Accessoris no de fàbrica, 
cas en el qual s'estarà al disposat en la mateixa.  

- Les mercaderies, objectes o robes que es trobessin a l'interior o sobre el vehicle 
assegurat.  

- Els interessos i préstecs contractats per al finançament del vehicle a què hagi 
de fer front l'assegurat després del sinistre i fins al moment que el vehicle sigui 
reparat, o fins que rebi la indemnització per pèrdua total si aquest no fos repa-
rable.  

- Quan s'evidenciï que no s'ha forçat la direcció, que no s'han manipulat els con-
tactes elèctrics per a la seva posada en marxa, o que no s'ha forçat qualsevol 
altre sistema antirobatori del vehicle assegurat, no quedaran emparats els 
danys per temptativa de robatori ni els danys que es produeixin al vehicle as-
segurat durant el temps en què, com a conseqüència de la sostracció del vehi-
cle completa, es trobi en poder de tercers, així com els ocasionats per dur a 
terme l'esmentada sostracció.  
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- Els danys immaterials o indirectes, tals com la privació de l'ús del vehicle asse-
gurat, la pèrdua d'ingressos resultant, despeses de custòdia, garatge, la possi-
ble depreciació del bé fet malbé, pèrdua de vacances, etc.  

- Els danys soferts quan el vehicle es trobi en situació d'abandonament per part 
de l'Assegurat. 

- Els danys enumerats a l'article 3-Exclusions generals comuns a totes les garan-
ties. 

 

2.10. Danys al vehicle per col·lisió amb animals  

2.10.1 Descripció de la cobertura 
La Companyia d'Assegurances assumirà les conseqüències econòmiques dels danys materials que 
afectin el vehicle assegurat que es derivin de la col·lisió per col·lisió amb un animal. 

Perquè la cobertura sigui efectiva serà necessari que hagi atestat policial i que en el mateix s'informi 
que els danys del vehicle han estat causats per la col·lisió directa amb un animal i que hi ha proves o 
vestigis materials que ho evidenciïn. A falta d'atestat policial, s'admetrà qualsevol altre mitjà probatori 
que acrediti l'existència del sinistre de forma fefaent.  

2.10.2 Delimitació de la cobertura. Sumes assegurades. Criteris de valoració. Criteris ge-
nerals 
Les reparacions es taxaran d'acord amb el seu cost real i les pèrdues totals s'apreciaran d'acord amb 
el següent criteri: 

a. Durant un any, a partir de la data de primera matriculació del vehicle, valor a nou, segons es 
defineix a l'article primer. 

b. Durant el segon any des de la primera matriculació, el valor venal millorat (valor venal, augmen-
tat en un 30%), segons es defineix a l'article primer. 

c. Transcorreguts els terminis anteriors, durant l'any tercer i successius, valor venal. 

Es considerarà que s'ha produït pèrdua total del vehicle assegurat quan el cost total de la reparació, 
taxat prèviament per un pèrit d'assegurances, supera el valor del mateix, calculat en funció de l'anti-
guitat del vehicle segons el criteri anteriorment citat. 

De la indemnització per pèrdua total del vehicle, es deduirà el valor de les seves restes. 

Serà d'aplicació una franquícia sobre l'import indemnitzable si així s'indica en el Condicionat Particu-
lar. La quantia de la franquícia constarà en l'esmentat condicionat. 

 
 
2.1.3 Exclusions específiques d'aquesta cobertura 

- Quan no s'aixequi atestat o no es pugui acreditar l'ocurrència del sinistre o la 
seva naturalesa, de forma fefaent. 

- Quan l'atestat o el mitjà de prova alternatiu determini que no ha existit col·lisió 
directa amb un animal. 

- Quan l'accident es produeixi: 
- A l'interior d'espais destinats a l'exhibició d'animals o la seva cria. 
- A l'interior de les instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia 

(residències, escoles d'ensinistrament, gosseres esportives i de caça, i els 
centres d'importació d'animals). 

- A l'interior de les instal·lacions que es destinen a la cria, la venda o cessió 
posterior. 
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- Els danys enumerats a l'article 3-Exclusions generals comuns a totes les garan-
ties. 

2.11. Danys propis del vehicle  

2.11.1. Descripció de la cobertura 
La Companyia d'Assegurances assumirà les conseqüències econòmiques dels danys derivats de fets 
de caràcter accidental, segons definició que figura al capítol preliminar, que afectin el vehicle. 

A títol enunciatiu i no limitador inclou, entre altres, les següents cobertures: col·lisió contra objectes 
fixos o mòbils, bolcada del vehicle, sortida de la via, danys per fenòmens atmosfèrics, danys per 
vandalisme causats per terceres persones, etc. 

Addicionalment, la Companyia d'Assegurances assumirà, prèvia presentació de les factures corres-
ponents: 

- El cost de la inspecció tècnica del vehicle (I.T.V.) quan, després d'un accident cobert per 
aquesta pòlissa, existeixi l'obligació legal d'efectuar l'esmentada inspecció. 

- Les despeses legals d'expedició de la documentació del vehicle i la dels ocupants del mateix 
(DNI, passaport i permís de conducció) si, com a conseqüència d'un sinistre cobert per aquesta 
pòlissa, aquesta resultés destruïda o extraviada. 

2.11.2. Delimitació de les cobertures. Sumes assegurades. Criteris de valoració Criteris 
generals 
Les reparacions es taxaran d'acord amb el seu cost real i les pèrdues totals s'apreciaran d'acord amb 
el següent criteri: 

a. Durant un any, a partir de la data de primera matriculació del vehicle, valor a nou, segons es 
defineix a l'article primer. 

b. Durant el segon any des de la primera matriculació, el valor venal millorat (valor venal, augmen-
tat en un 30%), segons es defineix a l'article primer. 

c. Transcorreguts els terminis anteriors, durant l'any tercer i successius, valor venal. 

Es considerarà que s'ha produït pèrdua total del vehicle assegurat quan el cost total de la reparació, 
taxat prèviament per un pèrit d'assegurances supera el valor del mateix, calculat en funció de l'anti-
guitat del vehicle segons el criteri anteriorment citat. 

De la indemnització per pèrdua total del vehicle, es deduirà el valor de les seves restes. 

Serà d'aplicació una franquícia sobre l'import indemnitzable si així s'indica en el Condicionat Particu-
lar. La quantia de la franquícia constarà en l'esmentat condicionat. 

 
2.11.3. Exclusions específiques d'aquesta cobertura 

- Sinistres que produeixin danys exclusivament als pneumàtics (cobertes i cam-
bres. 

- Pneumàtics que, per la seva antiguitat i/o estat de conservació, no siguin aptes 
per a la circulació. 

- Els danys ocasionats en la circulació per vies no aptes. 
- Els danys ocasionats per fenòmens sísmics o tèrmics, fins i tot els deguts a 

congelació de l'aigua del radiador. 
- Els danys ocasionats per incendi del vehicle assegurat l'origen del qual no sigui 

un accident de circulació -xoc, caiguda, bolcada o similar-, o per robatori o in-
tent de robatori, sense perjudici del disposat en els apartats en els quals es 
regulen aquestes cobertures. 
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- Els danys en seients, alforges, etc., resultants de simples cremades derivades 
de l'acció de fumar. 

- Les meres avaries mecàniques, els danys patits pel vehicle d'haver circulat en 
aquestes condicions, i la despesa generada per la reparació d'avaries. 

- Els interessos i préstecs contractats per al finançament del vehicle a què hagi 
de fer front l'assegurat després del sinistre i fins al moment que el vehicle sigui 
reparat, o fins que rebi la indemnització per pèrdua total si aquest no fos repa-
rable. 

- Els danys immaterials o indirectes, tals com la privació de l'ús del vehicle, la 
pèrdua d'ingressos resultant de tal privació, les despeses de custòdia o ga-
ratge, la possible depreciació del bé fet malbé, la pèrdua de vacances, etc. 

- Els danys causats en accessoris incorporats al vehicle que no consten al catà-
leg del fabricant del vehicle, tret que s'hagi contractat la garantia de Transfor-
macions del vehicle i Accessoris no de fàbrica, cas en el qual s'estarà al dispo-
sat en l'esmentada garantia. 

- Les mercaderies, objectes o robes que es trobin a l'interior del vehicle assegu-
rat tret que s'hagi contractat la garantia de Contingut Privat, cas en el qual s’es-
tarà al disposat en l'esmentada cobertura. 

- Els danys soferts quan el vehicle es trobi en situació d'abandonament per part 
de l'Assegurat. 

- Els danys enumerats a l'article 3-Exclusions generals comuns a totes les garan-
ties. 

 

2.12.  Transformacions del vehicle i Accessoris no de fàbrica 

2.12.1 Descripció de les cobertures 
La Companyia d'Assegurances cobrirà aquells dispositius, accessoris o elements que, no formant part 
del catàleg oficial del fabricant però havent estat incorporats al vehicle pel seu propietari, pateixin 
danys directes a conseqüència d'un sinistre que afecti alguna de les garanties següents: Incendi, 
Danys propis o Danys per col·lisió amb animals.  

S'entendrà per Transformacions les modificacions estructurals i permanents efectuades al vehicle, 
tals com canvis en dispositius d'enllumenat, suspensions, eixos, frens, estreps, pedals, i similars. 

Tindran la consideració d'Accessoris no de fàbrica els elements d'ornament o millora fixats a la car-
rosseria del vehicle, i que constitueixen un equipament opcional del mateix, com per exemple pintures 
especials, retolacions, maletes/baguls i els seus ancoratges, etc.  

La cobertura, en els termes i situacions abans indicats, s'estendrà a la desaparició per robatori quan 
l'Assegurat aporti proves de la preexistència dels dispositius o elements i de la seva propietat. Quant 
a les mesures de seguretat, s'estarà a l'indicat és la garantia de Robatori. 

En cas de destrucció, l'Assegurat haurà de lliurar a la Companyia d'Assegurances l'objecte fet malbé 
i tots els seus accessoris pel mitjà que la companyia determini, quedant en propietat d'aquesta última. 

2.12.2 Delimitació de les cobertures 
Sumes assegurades. Criteris de valoració 
La suma màxima assegurada per aquestes garanties serà l'estipulada en les Condicions Particulars 
per a cadascuna d'elles. En cas de robatori, l'import indicat en les mateixes representa el límit d'in-
demnització per any d'assegurança.  

Els criteris de valoració són els següents: 

- El valor venal el dia del sinistre si l'import de les reparacions és superior a aquest. 
- El valor de reparació si el mateix és inferior al valor venal. 
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Serà d'aplicació una franquícia sobre l'import indemnitzable si així ho preveu la garantia afectada en 
el sinistre: Incendi, Robatori, Danys per col·lisió contra animals o Danys Propis. 

 
 
Exclusions específiques d'aquesta cobertura 
- Les transformacions del vehicle que no siguin conformes amb la legislació vigent. 
- Els elements incorporats per millorar les prestacions del vehicle –potència, velo-

citat o cilindrada– tret de si en Condicions Particulars consta que s'ha declarat 
l'existència de transformacions del vehicle destinades a incrementar les esmenta-
des prestacions.  

- Els danys enumerats a l'Article 3-Exclusions generals comuns a totes les garanties 
així com les exclusions de les garanties d'Incendi, Robatori, Danys per col·lisió 
contra animals i Danys Propis. 

 

2.13. Contingut privat  

2.13.1 Descripció de les cobertures 
La Companyia d'Assegurances cobrirà els danys directes patits per l'equipatge i els objectes perso-
nals del conductor del vehicle declarat en pòlissa i del passatger que viatgi amb ell, transportats dins 
del cofre de la motocicleta, guanteres o compartiments del seient, de la bossa sobre dipòsit, de les 
maletes, d'alforges, de la “top case” o de qualsevol altre contenidor de material rígid fixat al vehicle, 
com a conseqüència d'un sinistre que estigui emparat per alguna de les garanties de Danys propis.  

A més, la garantia empararà també la pèrdua per robatori o incendi de l'equipament de seguretat del 
motorista i el passatger quan aquests es trobin dins dels contenidors abans indicats en el moment del 
sinistre. En cas de robatori, tret de sostracció total del vehicle assegurat, es requerirà que el 
contenidor estigui tancat amb clau i que l'esmentada protecció hagi estat forçada. 
No s'inclouen en el concepte d'equipatge i objectes personals, els diners, joies, objectes compostos 
per materials preciosos, títols i documents, mostraris, mercaderies, materials i instrumental de treball, 
aliments, objectes la possessió del quals no sigui legal i aquelles coses que, usualment, no tinguin la 
consideració d'equipatge o d'objecte personal. 

La cobertura, en els termes i situacions abans indicats, s'estendrà a la desaparició dels béns quan 
l'Assegurat aporti proves de la seva preexistència i propietat. Si es tracta de béns ubicats a l'interior 
del vehicle o maleter, la cobertura només serà efectiva si aquests es troben tancats amb clau en el 
moment del sinistre. Segons la legislació vigent, incumbeix a l’Assegurat la prova de la preexistència 
dels béns assegurats. 

En cas de destrucció, l'Assegurat haurà de lliurar a la Companyia d'Assegurances l'objecte fet malbé 
i tots els seus accessoris pel mitjà que la Companyia d'Assegurances determini, quedant en propietat 
d'aquesta última. 

2.13.2 Delimitació de les cobertures 
Sumes assegurades. Criteris de valoració. 

La suma màxima assegurada per aquestes garanties serà l'estipulada en les Condicions Particulars 
per a cadascuna d'elles. En cas de robatori, l'import indicat en les mateixes representa el límit 
d'indemnització per any d'assegurança.  
Els criteris de valoració són els següents: 

- El valor venal el dia del sinistre si l'import de les reparacions és superior a aquest. 
- El valor de reparació si el mateix és inferior al valor venal. 
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Serà d'aplicació una franquícia sobre l'import indemnitzable si així ho preveu la garantia afectada en 
el sinistre: Incendi, Robatori, Danys per col·lisió contra animals o Danys Propis. 

 
 
Exclusions específiques d'aquesta cobertura 
No tindran consideració de contingut privat als efectes d'aquesta garantia i, per tant, 
no seran objecte de cobertura: 
- Diners en efectiu, mitjans de pagament que representin diners, títols, dipòsits, do-

cuments o valors de qualsevol tipus, objectes de col·lecció o d'art, metalls precio-
sos o joies. 

- Material o instrumental de treball, mostraris o mercaderies professionals. 
- Aliments de qualsevol tipus. 
- Tot objecte la possessió del qual sigui il·lícita. 
En general, qualsevol objecte que no tingui la consideració d'equipatge o d'objecte 
personal. 

 

2.14. Protecció de pagaments  

2.14.1. Descripció de la cobertura 
La Companyia d'Assegurances assumirà el reembors de la prima corresponent a una anualitat d'as-
segurança quan el Prenedor es trobi en situació d'atur i percebi una prestació per aquesta raó. 

Es considerarà que el Prenedor està en una situació d'atur coberta per la present garantia quan la 
seva activitat professional finalitzi, quedi suspesa o estigui reduïda per alguna de les següents causes: 

- Acomiadament col·lectiu. 
- Extinció del contracte per voluntat del treballador per causes descrites als articles 40, 41 i 50 

de l'Estatut dels Treballadors. 
- Mort o incapacitat de l'empresari o extinció de la personalitat jurídica del contractant. 
- Acomiadament improcedent. 
- Suspensió del contracte o reducció del 50% o més de la jornada laboral per causes econòmi-

ques, tècniques, organitzatives, de producció o de força major. 
- Per tenir dret a la prestació, el Prenedor haurà de complir els següents requisits en el moment 

en què quedi en situació d'atur: 
- Tenir un contracte de treball indefinit, d'un mínim de 30 hores setmanals, i partint del mateix, 

haver exercit una activitat remunerada a Espanya durant un mínim de 6 mesos consecutius. 
- Estar afiliat a la Seguretat Social o institució anàloga. 

Així mateix, el Prenedor haurà d'estar en situació d'atur durant un període mínim de 90 dies consecu-
tius en el moment de declarar el sinistre per tenir dret a la prestació. 

La prima a reemborsar serà la del període d'assegurança següent a aquell en què el Prenedor declari el 
sinistre. En cas de fraccionament semestral, la Companyia d'Assegurances reemborsarà els rebuts cor-
responents a 2 semestres, i si el fraccionament és trimestral, els rebuts corresponents a 4 trimestres. 

Una vegada reemborsada la prima corresponent a una anualitat d'assegurança, el Prenedor tindrà 
dret de nou a la prestació si torna a exercir una activitat remunerada i compleix els requisits especifi-
cats anteriorment. 

Carència: 90 dies a comptar des de la data d'efecte del contracte. Si durant el període de carència el Pre-
nedor queda en situació d'atur no tindrà cap dret a indemnització, present o futura. 
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2.14.2 Delimitació de la cobertura 
Sumes assegurades. Criteris de valoració. 

El límit de la indemnització serà l'import de la prima anual del període en curs en el moment en què 
el Prenedor quedi en situació d'atur, amb un increment màxim del 20%. La indemnització serà de fins 
a mil euros (l’import màxim, no superarà la suma de fins a 1.000 €). 

 
 
2.14.3. Exclusions específiques d'aquesta cobertura 

- Jubilacions, prejubilacions, extincions del contracte de treball per voluntat del treballa-
dor (excepte per causes justes segons es descriu a l'article 50 de l'Estatut dels Treba-
lladors) o acomiadaments disciplinaris o procedents. 

- Contractes de treball temporals. 
- Atur parcial si la jornada de treball no es redueix el 50% o més. 
- Acomiadaments ja avisats o preavisats al prestatari en el moment de la contractació de 

l'assegurança. 
- Acomiadaments consecutius a una entrada en liquidació judicial de l'empresa abans 

del moment de la contractació. 
- Desistiment del contracte durant el període de prova. 
- Acomiadaments que afectin el cònjuge o els fills d'un empresari quan aquest els té com 

a empleats, excepte si l'acomiadament és concomitant amb la liquidació judicial de 
l'empresa. 

- Extinció del contracte de treball per mutu acord de les parts o per dimissió del treballa-
dor. 

- Pèrdua d'ocupació quan el Prenedor ha superat l'edat legal de jubilació respecte a la 
professió que exerceix i compleix totes les condicions necessàries per beneficiar-se de 
la pensió de jubilació. 

- Quan l'acomiadament ha estat declarat nul i l'ocupador ha comunicat a l'assalariat la 
data de reintegració en l'empresa no utilitzant aquest últim el seu dret. 

- Acomiadaments no impugnats en temps o de manera apropiada, excepte en cas d'a-
cabament de contracte o d'acomiadament basat en causes objectives previstes a l'arti-
cle 52 de l'Estatut dels Treballadors, cas per al qual no serà necessària la contestació 
de la decisió de l'ocupador. 

- Casos en els quals no se sol·licita la reintegració al lloc de treball quan l'opció entre 
indemnització i reintegració ha estat comunicada a l'assalariat. 

- Que el Prenedor continuï treballant per compte d'altri en una altra empresa. 
- Que el Prenedor tingui dret a un salari pagat per l'ocupador. 
- Que el Prenedor tingui relació familiar com a administrador de l'empresa o tingui més 

d'un 25% del capital social. 
- Quan el Prenedor no hagi abonat de forma efectiva la prima objecte de reembors. 

 

2.15. Assistència en viatge  
La Companyia d'Assegurances posarà a disposició de l'Assegurat un sistema de protecció al viatger 
que comprèn prestacions relatives al vehicle assegurat (segons definició de l'article 1.10: motocicleta, 
ciclomotor, scooter, etc.) i a les persones que es desplacin al vehicle. L'assistència pot prestar-se en 
tres versions diferents: Essencial, Completa o Ampliada.  

En cas de necessitar-se una assistència, l'Assegurat es dirigirà a la Companyia d'Assegurances fent 
servir el número de telèfon que, a tal efecte, li hagi estat facilitat. La Companyia d'Assegurances no 
cobrirà, respondrà ni participarà posteriorment en despeses que l'Assegurat o beneficiari hagi sufragat 
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per iniciativa pròpia tret d'aquelles, degudament acreditades, derivades de supòsits de caràcter urgent 
en els quals no hagi estat possible la intervenció directa de la Companyia d'Assegurances. En aquest 
cas, s'assumiran les despeses fins als límits pactats i l'Assegurat quedarà obligat a lliurar els originals 
dels justificants.  

La Companyia d'Assegurances podrà sol·licitar un reconeixement de deute, un aval o qualsevol altra 
garantia de reembors en el cas d'avenç de fons per a alguna de les prestacions que ho preveuen. 
L'import avançat haurà de ser restituït a la Companyia d'Assegurances en un termini màxim d'un mes, 
independentment de la prestació realitzada.  

L'assistència mèdica, en especial, es regeix pel principi d'imprevisibilitat. La Companyia d'Asseguran-
ces donarà cobertura, no obstant això, en els casos de malaltia mental o crònica quan s'hagi produït 
una crisi aguda amb caràcter sobtat. La Companyia d'Assegurances es farà càrrec de les despeses 
d'odontologia en aquesta mateixa circumstància de crisi aguda de caràcter sobtat.  

Les cobertures relacionades amb l'Assistència, i a les persones que l'ocupin en el moment de l'inci-
dent, es limiten a fets de la circulació ocorreguts en les vies aptes, i en les no aptes d'ús comú, des-
crites al Capítol preliminar.  

Els desplaçaments previstos en diverses prestacions es realitzaran amb avió (classe turista), tren (1a 
classe) o a qualsevol altre mitjà alternatiu i adequat a les circumstàncies.  

La Companyia d'Assegurances no assumirà, a través d'aquesta cobertura, les despeses de recerca 
en mar, muntanya i desert ni els costos derivats del rescat de persones en els esmentats llocs.  

A continuació, se citen les diferents prestacions cobertes, així com les respectives sumes assegura-
des.  

Assistència Essencial  
Es garantiran les següents prestacions al vehicle assegurat i als seus ocupants.  

Prestacions i sumes assegurades  
a. Enviament d'un vehicle d'assistència: La Companyia d'Assegurances organitzarà l'enviament 
d'un vehicle taller per intentar resoldre “in situ” una immobilització del vehicle assegurat que hagi patit 
una avaria, accident o una altra circumstància que li impedeixi circular.  

En tots els casos en què es presti un servei d'aquest tipus, es cobrirà el cost de la mà d'obra neces-
sària per a la reparació d'emergència. No queda inclòs el cost de les peces que es reemplacin.  

A títol enunciatiu, es detallen a continuació algunes de les prestacions més habituals d'aquesta co-
bertura:  

- Posada en marxa d'urgència per falta de bateria.  
- Enviament del combustible necessari per arribar a l'estació de servei més propera, sent a càrrec 

de l'Assegurat el cost del combustible.  
- Qualsevol altra reparació d'emergència que pugui realitzar-se en la via pública. 

b. Remolcatge del vehicle assegurat. En cas de no ser possible la reparació d'emergència, es pro-
cedirà al remolcatge fins al taller més proper on es pugui reparar, donant preferència, quan la incidèn-
cia es derivi d'un accident, als tallers designats per la Companyia d'Assegurances.  

Si al lloc de la immobilització de la motocicleta, ciclomotor, scooter o vehicle assegurat en general, no 
hi hagués disponibilitat de les peces necessàries per a la reparació, la Companyia d'Assegurances 
gestionarà la seva localització i enviament de la forma més ràpida possible, sent a càrrec de l'Asse-
gurat el cost de les esmentades peces.  

c. Robatori o inutilització de les rodes del vehicle. Si la immobilització es deu a inutilització o 
robatori de les rodes, i no hi hagués disponibilitat al lloc del sinistre, la Companyia d'Assegurances 
gestionarà l'enviament d'un joc de rodes noves, sent a càrrec de l'Assegurat el cost de les rodes, així 
com la seva instal·lació al vehicle assegurat.  

d. Robatori o pèrdua de les claus. En cas de robatori o pèrdua de les claus del vehicle assegurat, 
la Companyia d'Assegurances prendrà a càrrec seu l'enviament d'un joc de claus de recanvi, des del 
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domicili de l'Assegurat, o des del punt que aquest li indiqui i fins al lloc on es trobi immobilitzat el 
vehicle.  

e. Rescat del vehicle. Queda igualment inclòs el rescat del vehicle per deixar-lo en condicions de 
circular, o de ser remolcat, fins a un màxim de 150 euros.  

f. Trasllat dels ocupants del vehicle. A més, quan el vehicle assegurat no pugui continuar el viatge 
pels seus propis mitjans, la Companyia d'Assegurances organitzarà i prendrà al seu càrrec el trasllat 
dels ocupants -conductor i passatger- fins al taller on es realitzi la reparació o al lloc que aquests 
determinin si la distància és inferior.  

Assistència Completa  
Aquesta versió d'Assistència inclou les prestacions indicades sota l'apartat “Assistència Essencial” 
ampliades amb què es relacionen a continuació: 

a. Remolcatge i rescat del vehicle assegurat (motocicleta, ciclomotor, scooter, etc.) 

En cas de no ser possible la reparació d'emergència, es procedirà al remolcatge del vehicle en les 
condicions descrites a continuació:  

Quan la causa de l'assistència sigui una avaria, el remolcatge es realitzarà fins al taller que triï l'Asse-
gurat, situat a una distància màxima de 50 km del lloc de l'incident. En cas de no designar-ne cap, el 
remolcatge s'efectuarà fins al taller més proper que pugui realitzar la reparació.  

Quan l'assistència hagi tingut el seu origen en un accident, si l'incident té lloc a una distància no superior 
a 50 km del domicili del mateix, el remolcatge es realitzarà fins a un taller designat per la Companyia 
d'Assegurances que es trobi en el terme municipal de residència de l'Assegurat. Quan en aquest muni-
cipi la Companyia d'Assegurances no disposi de cap centre concertat, l'Assegurat podrà triar un taller 
pròxim al seu domicili, o ubicat a una distància no superior a 50 km del lloc de l'assistència. 

Si l'assistència s'ha produït a una distància major a 50 km del domicili de l'Assegurat, el remolcatge 
s'efectuarà fins a un taller pròxim al lloc de l'incident, amb prioritat als tallers concertats per la Com-
panyia d'Assegurances.  

Quant al rescat del vehicle per deixar-lo en condicions de circular o de ser remolcat, el límit màxim 
queda establert en un import de fins a tres-cents euros (màxim fins a 300 €). 

 

 

 

 

b. Repatriació i custòdia de la moto 
 

 

c. Prestacions als ocupants del vehicle (conductor i passatger) 
 

Prestació Assistència al vehicle Suma assegurada Límits 

Repatriació del vehicle (de ser irreparable a l'estranger) Valor venal del vehicle 

Custòdia de la moto des del moment de l'incident fins a la reco-
llida d'aquella pel transportista 

Específic Sense límit 
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Prestació: assistència en el cas de mort  Suma assegurada. Límits 

Repatriació del cos de l'assegurat mort Específic Sense límit 

Tornada anticipada de l'assegurat en cas de mort d'un membre 
de la seva família a Espanya 

Específic Sense límit 

Recuperació del vehicle per al trasllat al domicili de l'Assegurat o 
per prosseguir el viatge  

Específic Sense límit 

 

 

 

Prestació Assistència relativa als ocupants en cas de roba-
tori o immobilització del vehicle  

Suma assegurada Límits 

Tornada de les persones al domicili o continuació del viatge fins 
a la destinació  

Específic Sense límit 

Despeses d'allotjament en cas d'immobilització del vehicle  Estada fins a 5 dies en  
hotel 3/4 estrelles  
(segons disponibilitat)  

Avenç de fons en cas de dificultats greus i imprevistes  Específic Sense límit  

Desplaçament de l'Assegurat per recollir el vehicle després    
d'una reparació, o recuperada després d'un robatori  

Específic Sense límit  
 

Prestació Assistència als ocupants malalts o ferits  Suma assegurada. Límits 

Trasllat de malalts al centre hospitalari més adequat o al seu 
propi domicili, acompanyats d'un familiar  

Específic Sense límit 

Despeses d'estada en hotel després d'hospitalització  Estada fins a 5 dies en  
hotel 3/4 estrelles  
(segons disponibilitat)  

Desplaçament i estada de membre de la família  Estada fins a 5 dies en  
hotel 3/4 estrelles  
(segons disponibilitat)  

Despeses mèdiques a l'estranger (complement Seguretat  
Social; si existeix cobertura d'assegurança, la prestació consis-
tirà en un avenç de fons)  

Fins a 6.500 euros  

Enviament de medicaments i ulleres  El cost de medicaments i ulle-
res haurà de ser retornat  
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Assistència ampliada 
Aquesta versió d'Assistència inclou les prestacions indicades sota l'apartat “Assistència Completa”, am-
pliant-se la cobertura de “Remolcatge del vehicle assegurat”, que es prestarà de forma il·limitada. El 
vehicle es remolcarà fins al taller que indiqui l'assegurat, independentment de la distància a què es trobi, 
amb l'única limitació que l'esmentat taller es trobi situat a Espanya.  
 

 
Article 3. Exclusions generals comunes a totes les garanties 
Queden excloses de totes les cobertures d'aquesta pòlissa les conseqüències deri-
vades dels fets o danys que se citen seguidament, excepció feta dels apartats e. i g. 
que no seran aplicables sobre la cobertura de Defensa i Reclamació de danys (apartat 
2.2.) i de Pèrdua de vigència del permís (2.3), i en tot cas sense perjudici de les exclu-
sions detallades de forma particular en cada garantia.  

a. Els causats dolosament amb el vehicle, o al vehicle, pel Prenedor, l'Assegurat 
o el conductor. 

b. Danys causats fraudulentament o amb complicitat en els mateixos. 
c. Els causats per inundació, terratrèmol, erupció volcànica, tempesta ciclònica 

atípica, caiguda de cossos siderals i aeròlits, terrorisme, motí, tumult popular, 
fets o actuacions en temps de pau de les Forces Armades o de les Forces o 
Cossos de seguretat, fets, de guerra civil o internacional, per actuacions tumul-
tuàries en reunions, manifestacions o vagues i fets declarats pel Govern com a 
catàstrofe o calamitat nacional. En general, fets emparats o emparables pel 
Consorci de Compensació d'Assegurances (www.consorseguros.es), encara 
que aquest organisme no admeti l'efectivitat del dret de l'Assegurat per incom-
pliment d'alguna de les normes establertes al seu reglament i altres disposici-
ons vigents en la data d'ocurrència del sinistre. 

d. Els produïts per una modificació qualsevol de l'estructura atòmica de la matèria 
o els seus efectes tèrmics, radioactius, i d'altres, o d'acceleració artificial de 
partícules atòmiques. 

e. Aquells que es produeixin trobant-se el conductor en estat d'embriaguesa o 
sota la influència de drogues, tòxics o estupefaents. Es considerarà que existeix 
embriaguesa quan el grau d'alcoholèmia en sang superi el límit establert per la 
legislació en vigor en el moment del sinistre, o el conductor sigui condemnat 
pel delicte específic de conducció en estat d'embriaguesa o, en la sentència 

Prestació: altres serveis d'assistència als ocupants  Suma assegurada. Límits 

Tornada d'ocupants en cas de repatriació d'un Assegurat malalt, 
ferit o mort (en cas de menors de 15 anys, s'assumirà el trasllat 
d'un familiar per acompanyar-los en la tornada)  

Específic Sense límit 

Enviament de xofer professional per a tornada al domicili o tras-
llat al lloc de destinació (si el passatger no pogués substituir al  
conductor)  

Específic Sense límit  
S'exclouen peatges  
i carburants  

Pèrdua o robatori d'equipatge (assessorament en tràmits de  
denúncia i recerca; expedició en cas de recuperació  
fins al domicili de l'Assegurat)  

Específic Sense límit  
 

Transmissió de missatges urgents Específic Sense límit  

http://www.consorseguros.es/
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dictada contra el mateix, es reculli aquesta circumstància com a causa concur-
rent de l'accident. Aquesta exclusió no afectarà quan es presentin conjuntament 
aquestes tres condicions: 

- que el conductor sigui assalariat del propietari del vehicle; 
- que no sigui alcohòlic o toxicòman habitual; 
- que, per insolvència total o parcial del conductor, sigui declarat responsable 

civil subsidiari l'Assegurat. 
En la cobertura de danys propis del vehicle n'hi haurà prou, perquè no sigui 
aplicable l'exclusió, la concurrència de les dues primeres condicions. En qual-
sevol cas, la Companyia d'Assegurances tindrà dret de repetició contra el con-
ductor. 

f. Els produïts en ocasió de ser conduït el vehicle assegurat per una persona que no 
disposi del corresponent permís o llicència o hagi trencat la condemna d'anul·la-
ció o retirada del mateix, a excepció dels drets que per a l'Assegurat derivin de la 
cobertura de robatori quan estigui emparada per la pòlissa. No obstant això, no 
serà d'aplicació aquesta exclusió en els següents supòsits: 

- quan s'hagi perdut el carnet com a conseqüència de la caducitat del permís 
de residència. 

- a efectes de la responsabilitat del propietari, quan s'hagi deixat el vehicle a 
un tercer que hagi presentat un carnet falsificat o a un assalariat que tingui 
el carnet suspès. Tot això sense perjudici del dret de repetició de la Compa-
nyia d'Assegurances contra l'esmentat conductor. 

- a efectes de Responsabilitat Civil Voluntària, la conducció del vehicle asse-
gurat per un fill de l'Assegurat menor d'edat, sense autorització. 

g. Quan el conductor del vehicle assegurat causant de l'accident sigui condemnat 
com a autor del delicte d'“omissió del deure de socors”. Aquesta exclusió no 
afectarà el propietari del vehicle quan el conductor sigui assalariat del mateix i 
sense perjudici del dret de repetició de la Companyia d'Assegurances contra l'es-
mentat conductor. 

h. Els que es produeixin en ocasió de la sostracció il·legítima del vehicle asse-
gurat. Si el vehicle estigués emparat per la cobertura establerta en l'apartat 
2.9. de la pòlissa (“Robatori del vehicle”), s'estarà al disposat allà. 

i. Els produïts per vehicles de motor que exerceixin tasques industrials o agrí-
coles, quan els accidents es produeixin en ocasió d'estar desenvolupant la 
corresponent tasca industrial o agrícola i no siguin conseqüència directa de 
la circulació de tals vehicles. 

j. Els que es produeixin quan s'haguessin infringit les disposicions reglamentà-
ries quant a requisits i nombre de persones transportades, pes o mesura de 
les coses o animals que poguessin transportar-se o forma de condicionar-les, 
sempre que la infracció hagi estat la causa determinant de la producció de 
l'accident o hagi agreujat anormalment els efectes del sinistre. 

k. Els que es produeixin en ocasió de la participació del vehicle assegurat en 
circuits, apostes, desafiaments o concursos, així com en competicions, car-
reres, o en les proves preparatòries dels mateixos, encara que no tinguin lloc 
en circuits especialment destinats a l'efecte o habilitats per a això, així com 
en altres actes notòriament perillosos.  

l. Els que es produeixin en ocasió de trobar-se el vehicle assegurat a l'interior 
del recinte de ports i aeroports, quan es tracti de vehicles que habitualment 
circulin pels esmentats recintes. 

m. Qualsevol altra responsabilitat civil que pogués reclamar-se fora de l'àmbit de 
l'assegurança en la circulació de vehicles a motor i que no tingui la consideració 
de fet de la circulació (Responsabilitat civil patronal, d'explotació o d'altres). 
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n. Derivats del transport de matèries inflamables, explosives, corrosives si 
aquestes han provocat o agreujat el sinistre. 

Article 4. Consorci de Compensació d'Assegurances 

Clàusula d'indemnització pel Consorci de Compensació d'Assegurances de les pèrdues deri-
vades d'esdeveniments extraordinaris en assegurances amb cobertures combinades de danys 
a persones i en béns i de responsabilitat civil en vehicles terrestres automòbils. 
De conformitat amb l'establert en el text refós de l'Estatut legal del Consorci de Compensació d'Asse-
gurances, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 7/2004, de 29 d'octubre, el Prenedor d'un contracte 
d'assegurança dels que han obligatòriament d’incorporar recàrrec a favor de l'esmentada entitat pú-
blica empresarial té la facultat de convenir la cobertura dels riscos extraordinaris amb qualsevol entitat 
asseguradora que compleixi les condicions exigides per la legislació vigent. 

Les indemnitzacions derivades de sinistres produïts per esdeveniments extraordinaris esdevinguts a 
Espanya, i que afectin a riscos en ella situats i, en el cas de danys a les persones, també els esdevin-
guts a l'estranger quan l’Assegurat tingui la seva residència habitual a Espanya, seran pagades pel 
Consorci de Compensació d'Assegurances quan el Prenedor hagués satisfet els corresponents recàr-
recs al seu favor i es produís alguna de les següents situacions: 

a. Que el risc extraordinari cobert pel Consorci de Compensació d'Assegurances no estigui em-
parat per la pòlissa d'assegurança contractada amb l'entitat asseguradora. 

b. Que, fins i tot estant emparat per l'esmentada pòlissa d'assegurança, les obligacions de l'entitat 
asseguradora no poguessin ser complertes per haver estat declarada judicialment en concurs 
o per estar subjecta a un procediment de liquidació intervinguda o assumida pel Consorci de 
Compensació d'Assegurances. 

El Consorci de Compensació d'Assegurances ajustarà la seva actuació al disposat a l'esmentat Esta-
tut legal, en la Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de Contracte d'Assegurança, al Reglament de l'assegu-
rança de riscos extraordinaris, aprovat pel Reial Decret 300/2004, de 20 de febrer, i en les disposicions 
complementàries. 

4.1. Resum de les normes legals 

4.1.1. Esdeveniments extraordinaris coberts 
a. Els següents fenòmens de la naturalesa: terratrèmols i sismes submarins; inundacions extraor-

dinàries, incloses les produïdes per embats de mar; erupcions volcàniques; tempesta ciclònica 
atípica (incloent els vents extraordinaris de ratxes superiors a 120 km/h i els tornados); i caigu-
des de cossos siderals i aeròlits. 

b. Els ocasionats violentament com a conseqüència de terrorisme, rebel·lió, sedició, motí i tumult 
popular. 

c. Fets o actuacions de les Forces Armades o de les Forces i Cossos de Seguretat en temps de 
pau. 

Els fenòmens atmosfèrics i sísmics, d'erupcions volcàniques i la caiguda de cossos siderals se certi-
ficaran, a instàncies del Consorci de Compensació d'Assegurances, mitjançant informes expedits per 
l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), l'Institut Geogràfic Nacional i els altres organismes pú-
blics competents en la matèria. En els casos d'esdeveniments de caràcter polític o social, així com en 
el supòsit de danys produïts per fets o actuacions de les Forces Armades o de les Forces o Cossos 
de Seguretat en temps de pau, el Consorci de Compensació d'Assegurances podrà obtenir dels òr-
gans jurisdiccionals i administratius competents informació sobre els fets esdevinguts. 

4.1.2. Riscos exclosos 
- Els que no donin lloc a indemnització segons la Llei de Contracte d'Assegurança. 



  45 

- Els ocasionats en béns assegurats per contracte d'assegurança diferent a aquells en què és 
obligatori el recàrrec a favor del Consorci de Compensació d'Assegurances. 

- Els deguts a vici o defecte propi de la cosa assegurada, o a la seva manifesta falta de mante-
niment. 

- Els produïts per conflictes armats, encara que no hagi precedit la declaració oficial de guerra. 
- Els derivats de l'energia nuclear, sense perjudici de l'establert en la Llei 12/2011, de 27 de maig, 

sobre responsabilitat civil per danys nuclears o produïts per materials radioactius. Malgrat l'an-
terior, sí que s'entendran inclosos tots els danys directes ocasionats en una instal·lació nuclear 
assegurada, quan siguin conseqüència d'un esdeveniment extraordinari que afecti la mateixa 
instal·lació. 

- Els deguts a la mera acció del temps, i en el cas de béns total o parcialment submergits de 
forma permanent, els imputables a la mera acció de l'onatge o corrents ordinaris. 

- Els produïts per fenòmens de la naturalesa diferents als assenyalats en l'apartat 1.a anterior i, 
en particular, els produïts per elevació del nivell freàtic, moviment de pendents, lliscament o 
assentament de terrenys, despreniment de roques i fenòmens similars, tret que aquests fossin 
ocasionats manifestament per l'acció de l'aigua de pluja que, al seu torn, hagués provocat a la 
zona una situació d'inundació extraordinària i es produïssin amb caràcter simultani a l'esmen-
tada inundació. 

- Els causats per actuacions tumultuàries produïdes en el curs de reunions i manifestacions dutes 
a terme conforme al disposat en la Llei Orgànica 9/1983, de 15 de juliol, reguladora del dret de 
reunió, així com durant el transcurs de vagues legals, tret que les esmentades actuacions po-
guessin ser qualificades com a esdeveniments extraordinaris dels assenyalats en l'apartat 1.b 
anterior. 

- Els causats per mala fe de l'Assegurat. 
- Els derivats de sinistres per fenòmens naturals que causin danys als béns o pèrdues pecunià-

ries quan la data d'emissió de la pòlissa o d'efecte, si fos posterior, no precedeixi en 7 dies 
naturals a aquella en què ha ocorregut el sinistre, tret que quedi demostrada la impossibilitat de 
contractació anterior de l'assegurança per inexistència d'interès assegurable. Aquest període 
de carència no s'aplicarà en el cas de reemplaçament o substitució de la pòlissa, en la mateixa 
o una altra entitat, sense solució de continuïtat, tret d'en la part que fos objecte d'augment o 
nova cobertura. Tampoc no s'aplicarà per a la part dels capitals assegurats que resulti de la 
revalorització automàtica prevista a la pòlissa. 

- Els corresponents a sinistres produïts abans del pagament de la primera prima o quan, de con-
formitat amb l'establert en la Llei de Contracte d'Assegurança, la cobertura del Consorci de 
Compensació d'Assegurances es trobi suspesa o l'assegurança quedi extingida per falta de 
pagament de les primes. 

- En el cas dels danys als béns, els indirectes o pèrdues derivades de danys directes o indirectes, 
diferents de les pèrdues pecuniàries delimitades com a indemnitzables al Reglament de l'asse-
gurança de riscos extraordinaris. En particular, no queden compresos en aquesta cobertura els 
danys o pèrdues sofertes com a conseqüència de tall o alteració en el subministrament exterior 
d'energia elèctrica, gasos combustibles, fuel-oil, gasoil, o altres fluids, ni qualssevol altres danys 
o pèrdues indirectes diferents de les citades en el paràgraf anterior, encara que aquestes alte-
racions es derivin d'una causa inclosa en la cobertura de riscos extraordinaris. 

- Els sinistres que per la seva magnitud i gravetat siguin qualificats pel Govern de la Nació com 
de «catàstrofe o calamitat nacional». 

- En el cas de la responsabilitat civil en vehicles terrestres automòbils, els danys personals deri-
vats d'aquesta cobertura. 

4.1.3. Franquícia 
I. La franquícia a càrrec de l'Assegurat serà: 

a. En el cas de danys directes, en les assegurances contra danys en les coses la franquícia a 
càrrec de l'Assegurat serà d'un 7% de la quantia dels danys indemnitzables produïts pel sinistre. 
No obstant això, no s'efectuarà cap deducció per franquícia als danys que afectin habitatges, a 
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comunitats de propietaris d'habitatges, ni a vehicles que estiguin assegurats per pòlissa d'as-
segurança d'automòbils. 

b. En el cas de pèrdua de beneficis, la franquícia a càrrec de l'Assegurat serà la mateixa prevista a 
la pòlissa, en temps o en quantia, per a danys que siguin conseqüència de sinistres ordinaris de 
pèrdua de beneficis. En cas d'existir diverses franquícies per a la cobertura de sinistres ordinaris 
de pèrdua de beneficis, s'aplicaran les previstes per a la cobertura principal. 

c. Quan en una pòlissa s'estableixi una franquícia combinada per a danys i pèrdua de beneficis, 
pel Consorci de Compensació d'Assegurances es liquidaran els danys materials amb deducció 
de la franquícia que correspongui per aplicació del previst en l'apartat a anterior, i la pèrdua de 
beneficis produïda amb deducció de la franquícia establerta a la pòlissa per a la cobertura prin-
cipal, minorada en la franquícia aplicada en la liquidació dels danys materials. 

II. En les assegurances de persones no s'efectuarà deducció per franquícia. 

4.1.4. Extensió de la cobertura 
1. La cobertura dels riscos extraordinaris arribarà als mateixos béns o persones, així com les matei-

xes sumes assegurades que s'hagin establert a les pòlisses d'assegurança a efectes de la cober-
tura dels riscos ordinaris. 

2. Malgrat l'anterior: 

a. A les pòlisses que cobreixin danys propis als vehicles a motor la cobertura de riscos extraordi-
naris pel Consorci de Compensació d'Assegurances garantirà la totalitat de l'interès assegura-
ble encara que la pòlissa ordinària només ho faci parcialment. 

b. Quan els vehicles únicament comptin amb una pòlissa de responsabilitat civil en vehicles ter-
restres automòbils, la cobertura de riscos extraordinaris pel Consorci de Compensació d'Asse-
gurances garantirà el valor del vehicle en l'estat en què es trobi en el moment immediatament 
anterior a l'ocurrència del sinistre segons preus de compra de general acceptació al mercat. 

c. A les pòlisses d'assegurança de vida que, d'acord amb el previst al contracte, i de conformitat 
amb la normativa reguladora de les assegurances privades, generin provisió matemàtica, la 
cobertura del Consorci de Compensació d'Assegurances es referirà al capital en risc per a cada 
Assegurat, és a dir, a la diferència entre la suma assegurada i la provisió matemàtica que l'en-
titat asseguradora que l'hagués emès hagi de tenir constituïda. L'import corresponent a la pro-
visió matemàtica serà satisfet per l'esmentada entitat asseguradora. 

4.2. Comunicació de danys al Consorci de Compensació d'Assegurances 
1. La sol·licitud d'indemnització de danys la cobertura de la qual correspongui al Consorci de Com-

pensació d'Assegurances, s'efectuarà mitjançant comunicació al mateix pel Prenedor de l'assegu-
rança, l'Assegurat o el Beneficiari de la pòlissa, o per qui actuï per compte i nom dels anteriors, o 
per l'entitat asseguradora o el mediador d'assegurances amb la intervenció del qual es gestionarà 
l'assegurança. 

2. La comunicació dels danys i l'obtenció de qualsevol informació relativa al procediment i a l'estat de 
tramitació dels sinistres podrà realitzar-se: 

- Mitjançant trucada al Centre d'Atenció Telefònica del Consorci de Compensació d'Asseguran-
ces (900 222 665 o 952 367 042). 

- A través de la pàgina web del Consorci de Compensació d'Assegurances (www.consorsegu-
ros.es). 

3. Valoració dels danys: la valoració dels danys que resultin indemnitzables d'acord amb la legislació 
d'assegurances i al contingut de la pòlissa d'assegurança es realitzarà pel Consorci de Compen-
sació d'Assegurances, sense que aquest quedi vinculat per les valoracions que, en el seu cas, 
hagués realitzat l'entitat asseguradora que cobrís els riscos ordinaris. 

4. Abonament de la indemnització: el Consorci de Compensació d'Assegurances realitzarà el paga-
ment de la indemnització al Beneficiari de l'assegurança mitjançant transferència bancària. 

  

http://www.consorseguros.es/
http://www.consorseguros.es/
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TRAMITACIÓ DE SINISTRES  

Article 5. Normes de tramitació de sinistres  

A) Amb caràcter general: 
El Prenedor de l'assegurança, l'Assegurat o el Beneficiari, hauran de comunicar l'ocurrència del sinis-
tre tan aviat com sigui possible i, en tot cas, dins del termini màxim de 7 dies d'haver-lo conegut, tret 
que es pacti un termini més ampli, havent a més de donar a la Companyia d'Assegurances tota classe 
d'informacions sobre les circumstàncies i conseqüències del fet: data i hora i lloc d'ocurrència, des-
cripció de com ha tingut lloc el sinistre, dades de tercers implicats... Les esmentades parts hauran de 
fer servir els mitjans al seu abast per disminuir les conseqüències del sinistre. 

L'incompliment del deure de declaració del sinistre en el termini establert dona opció a la Companyia 
d'Assegurances a reclamar danys i perjudicis. L'incompliment del deure de minoració de les conse-
qüències del sinistre dona dret a la Companyia d'Assegurances a reduir les seves prestacions en la 
proporció oportuna, considerant la importància dels danys derivats de tal omissió i el grau de culpa 
del Prenedor, Assegurat o Beneficiari. 

Si l'incompliment es produís amb la manifesta intenció de danyar o enganyar la Companyia d'Asse-
gurances, aquesta, tal com queda legalment estipulat, quedarà alliberada de tota obligació de realitzar 
la prestació derivada del sinistre 

S'aconsella a l'Assegurat que utilitzi sempre l'informe homologat de declaració amistosa d'accident a 
qualsevol de les versions disponibles (paper, telemàtica a través de dispositius mòbils...), facilitant-lo 
a la Companyia d'Assegurances conjuntament amb la seva declaració. 

Per a comoditat de l'Assegurat i una rapidesa més gran en la gestió del sinistre, es posa a disposició 
de l'Assegurat un servei telefònic d'Atenció de Sinistres, en el que, de forma personalitzada, gestors 
especialistes atendran els assegurats proposant-los, en el seu cas, cita amb el pèrit d'assegurances i 
el taller, per valorar i reparar els danys patits pel vehicle assegurat. Així mateix, informaran si per a la 
tramitació del sinistre serà necessari també que l'Assegurat efectuï una declaració per escrit. 

Després de la declaració, l'Assegurat rebrà la notificació del número d'expedient corresponent al seu 
sinistre, així com del gestor responsable de la tramitació, juntament amb les seves dades de contacte, 
per poder disposar sempre d'una comunicació i gestió personalitzada. 

La Companyia d'Assegurances posarà a disposició dels seus assegurats, a través de telèfon, web o 
altres canals de comunicació previstos a l'efecte, la informació corresponent a  la xarxa de proveïdors 
de servei i professionals col·laboradors de l'entitat en cada una de les disciplines, com solucions vàli-
des, segures i efectives en la prestació del servei a càrrec de la mateixa. 

La comprovació dels sinistres i valoració de les seves conseqüències s'efectuaran de mutu acord 
entre la Companyia d'Assegurances i l'Assegurat. La Companyia d'Assegurances pagarà la suma 
convinguda i/o realitzarà les operacions necessàries per assumir i reparar a càrrec seu el vehicle 
assegurat dins dels límits contractuals. 

La Companyia d'Assegurances igualment posarà a disposició dels seus assegurats, aquelles presta-
cions directes al seu favor, que confereixen els diferents convenis i acords sectorials a què està subs-
crita, en ordre a una millor prestació del servei a favor de l'Assegurat damnificat pel sinistre. 

Així mateix, la Companyia d'Assegurances es compromet a observar i aplicar tots els mecanismes  
de resolució extrajudicial de les conseqüències derivades del sinistre, obligatoris per a les entitats, per 
evitar actuacions judicials que impliquin a l'Assegurat. 

En l'activitat corresponent als sinistres de la garantia de Defensa i Reclamació de danys, que tinguin 
per objecte la reclamació de danys i perjudicis a favor de l'Assegurat, la Companyia d'Assegurances 
es compromet a un acompanyament actiu del mateix fins a aconseguir, en la mesura possible, la 
completa indemnització o restauració  d'aquells, posant a la seva disposició mecanismes assistencials 
propis, així com procedint a l'avançament de les referides indemnitzacions, una vegada identificades 
les responsables de l'accident, establertes les seves culpabilitats i valorades els danys. 
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B) De forma específica segons tipus de sinistre 
L'Assegurat, davant de l'ocurrència d'un dels tipus de sinistres que es detallen en aquest apartat, 
queda obligat a realitzar els tràmits que s'esmenten a continuació: 

1. Sinistres sobre les cobertures de responsabilitat civil 

L'Assegurat es compromet a comunicar a la Companyia d'Assegurances, com més aviat millor, qual-
sevol notificació judicial o administrativa que arribi al seu coneixement i pugui estar relacionada amb 
un sinistre emparable. Ni l'Assegurat, ni el Prenedor, ni cap persona en representació d'ells, no podran 
negociar, admetre o rebutjar cap reclamació sense autorització de la Companyia d'Assegurances. 

2. Sinistres sobre les cobertures d'accidents del conductor 

a. Mort 

El Beneficiari haurà de presentar la següent documentació: 

- Certificat del metge que hagi assistit a l'Assegurat, en el que es detallin les circumstàncies i 
causes de la mort. 

- Certificat en extracte d'Inscripció de Defunció en el Registre Civil. 
- Documents que acreditin la personalitat i, en el seu cas, la condició de Beneficiari. 
- Carta d'exempció de l'Impost sobre Successions o de la liquidació, si procedeix, degudament 

complimentada per la delegació de l'Agència Tributària o organisme competent. 
b. Incapacitat Permanent 

El Beneficiari haurà de presentar la informació mèdica necessària dels facultatius i centres mèdics i 
hospitalaris que l'hagin assistit, indicant les circumstàncies i causes de l'accident que hagin provocat 
la situació d'incapacitat permanent, així com les seves conseqüències detallades. 

La companyia d'assegurances determinarà les revisions i valoracions pericials a què s'haurà de sot-
metre l'assegurat. 

Les indemnitzacions de mort i incapacitat permanent sempre s'abonaran en una sola vegada i en 
forma de capital. 

c. Assistència Sanitària 

S'haurà d'aportar la documentació necessària per acreditar les despeses que s'hagin generat com a 
conseqüència de l'assistència mèdica sanitària prestada. Tindran la consideració de despeses mèdi-
ques a aquests efectes els acreditats sota prescripció facultativa mèdica. 

d. Despeses de sepeli i/o adaptació d'un vehicle 

A més dels tràmits indicats per al supòsit d'Incapacitat Permanent, s'hauran d'aportar les factures 
corresponents a les despeses realitzades. En cas d'adaptació d'un vehicle, si com a conseqüència de 
l'esmentada adaptació el vehicle està obligat a passar la inspecció tècnica de vehicles (I.T.V), justifi-
cant d'haver-la superat. 

3. Sinistres que immobilitzen el vehicle i/o necessiten de reparació urgent 

En cas de produir-se un sinistre de les garanties de Danys Propis del vehicle, Danys Col·lisió contra 
animals, Incendi, Trencament de Vidres o Robatori, que afecti, als elements necessaris per a la normal 
circulació del vehicle i sigui precisa la seva urgent reparació, l'Assegurat podrà realitzar-la, sense més 
tràmit, per un import no superior a 200 €, requerint-se, només, que es presenti conjuntament amb la 
declaració de sinistre, la factura de l'import satisfet. La Companyia d'Assegurances posarà a disposi-
ció dels assegurats (a través de telèfon, web o altres mitjans) xarxes de proveïdors de serveis espe-
cialistes. 

4. Sinistres per sostracció il·legítima o el seu intent. 

L'Assegurat s'obliga a denunciar el fet davant de l'autoritat de policia, fent menció del nom de la Com-
panyia d'Assegurances del seu vehicle, i a presentar a la mateixa un justificant de la denúncia. 

5. Sinistres que requereixin Assistència en Viatge 
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L'Assegurat haurà de contactar amb la Companyia d'Assegurances en el número de telèfon que se li 
ha facilitat a la corresponent targeta d'assistència, encarregant-se la Companyia d'Assegurances de 
gestionar els serveis, que corresponguin en cada cas. 

El servei d'Assistència en Viatge està disponible 24 hores al dia, tots els dies de la setmana. 

6. Sinistres relacionats amb infraccions administratives de trànsit, defensa de multes i subsidis 

L'Assegurat haurà de contactar amb la Companyia d'Assegurances encarregant-se la Companyia 
d'Assegurances de gestionar els serveis que corresponguin en cada cas. 

7. Sinistres de protecció de pagaments 

Declaració de sinistre 

En tots els casos, l'Assegurat haurà d'estar en atur el dia que efectuï la declaració del sinistre. Si en 
la data de la declaració l'Assegurat desenvolupa una activitat professional no se li abonarà cap pres-
tació. 

És obligatori presentar els documents i justificants sol·licitats, doncs resulten necessaris per a l'estudi 
de l'acceptació i el pagament del sinistre. La llista dels documents a proporcionar pot evolucionar, en 
particular en funció de la legislació vigent. L'Assegurat podrà en el seu cas i en cada moment obtenir 
del Departament de Sinistres la llista dels documents i justificants a proporcionar en cas de sinistre. 

La Companyia d'Assegurances es reserva el dret de comprovar l'autenticitat dels documents i justifi-
cants proporcionats, així com el dret a sol·licitar qualsevol informació addicional. 

El termini per pagar l'import mínim de la indemnització a favor de l'Assegurat quedarà condicionat a 
la completa i correcta aportació de la documentació a presentar pel mateix amb la seva declaració de 
sinistre. 

Documentació a presentar en cas de sinistre 

a) En tots els casos: 

- El formulari de declaració de sinistre de protecció de pagaments per pèrdua d'ocupació om-
plerta per l'Assegurat i que, prèvia sol·licitud, li facilitarà el Servei de Sinistres. 

- Còpia del DNI de l'Assegurat (Prenedor de l'assegurança), o del passaport o qualsevol altre 
document oficial d'identitat. 

- Còpia de la carta o comunicació d'acomiadament o documentació relativa a l'extinció de la seva 
relació laboral. 

- Còpia de l'últim contracte laboral indefinit i les últimes sis nòmines anteriors a la data d'ocurrèn-
cia del sinistre (acomiadament). 

- Còpia de la sol·licitud de prestació d'atur i còpia de la demanda d'ocupació. 
- Còpia del certificat d'empresa emès a efectes de la sol·licitud de prestació d'atur. 
- Certificat del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) a partir del primer dia de la situació legal 

d'atur on s'indiqui el període reconegut i la seva situació com a aturat o justificant bancari que 
informi de l'import del pagament de la prestació així com el període de referència. 

b) En cas d'Expedient de Regulació d'Ocupació: 

- Còpia de la resolució emesa per l'autoritat laboral per la qual s'autoritza l'empresa a procedir a 
l'Expedient de Regulació d'Ocupació. 

- Fotocòpia de la comunicació de l'empresa en la qual es comunica que fa ús de l'esmentada 
autorització. 

c) En cas de mort o incapacitat laboral de l'empresari: 

- Certificat de Defunció i carta dels hereus legals extingint la relació laboral per l'esmentada 
causa, o resolució de la Seguretat Social en la qual es declara la incapacitat laboral de l'empre-
sari. 

- Carta del successor de l'ocupador notificant l'extinció de la relació laboral per les esmentades 
causes. 

d) En cas d'acomiadament declarat improcedent: 
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- Si hi ha conciliació davant del Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació o un altre organisme 
amb idèntiques competències: còpia de la papereta de conciliació, còpia de la certificació de 
l'acta de conciliació. 

- Si hi ha conciliació davant de l'autoritat judicial: fotocòpia de la demanda davant del jutjat, còpia 
de l'acta de la conciliació judicial. 

- Si no hi ha conciliació: còpia de la sentència del jutjat declarant l'acomiadament improcedent. 
- Còpia de la providència del jutjat notificant l'Assegurat que l'empresari exercita la seva opció a 

favor de la indemnització i renuncia a la reincorporació del treballador al seu anterior lloc de 
treball. 

e) En cas d'acomiadament o extinció per causes objectives: 

- Si el treballador accepta l'acomiadament: carta de l'empresari comunicant l'acomiadament per 
causes objectives. 

- Si el treballador recorre l'acomiadament: idèntica documentació que en el punt “Acomiadament 
improcedent”. 

f) En cas de resolució voluntària per part del treballador per aplicació dels articles 40, 41 i 50 de 
l'Estatut dels Treballadors o els que al mateix final i objecte puguin substituir-los: 

- Còpia de la comunicació de l'empresa indicant la modificació substancial de les condicions de 
treball. 

- Si és col·lectiu, resolució de l'autoritat laboral sobre això. 
- Carta del treballador a l'empresa indicant-li que ha optat per la resolució voluntària del contracte 

de treball. Si l'empresa recorregués la sentència de resolució voluntària del contracte de treball, 
s'exigirà la mateixa documentació que la indicada en cas d'acomiadament improcedent. 

g) En cas de reducció del contracte de treball en més del 50% de la jornada laboral: 

- Còpia de la resolució emesa per l'autoritat laboral per la qual s'autoritza l'empresa per procedir 
a un Expedient de Regulació d'Ocupació. 

- Còpia de la comunicació de l'empresa en la qual se li comunica que fa ús de l'esmentada auto-
rització. 

h) En cas de suspensió del contracte de treball: 

- Còpia de la resolució emesa per l'autoritat laboral per la qual s'autoritza l'empresa per procedir 
a un Expedient de Regulació d'Ocupació. 

- Còpia de la comunicació de l'empresa en la qual li comunica que fa ús de l'esmentada autorit-
zació. 

8. Sinistres causats per fets de naturalesa extraordinària (inundacions, terratrèmols, actes terroris-
tes...) 

L'Assegurat haurà de declarar immediatament el fet i, sempre, dins del termini de 7 dies que concedeix 
el Consorci de Compensació d'Assegurances. En aquest tipus de sinistres, la Companyia d'Assegu-
rances només actua com a intermediària entre l'Assegurat i l'esmentat organisme. (Vegeu més gran 
detall al Capítol V “Clàusula Especial”). 

Per aclarir qualsevol dubte que pogués sorgir sobre el procediment a seguir, el Consorci de Compen-
sació d'Assegurances disposa del següent telèfon d'Atenció a l'Assegurat: 900 222 665. 
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SISTEMA BONUS-MALUS  

Article 6. Funcionament del sistema Bonus-Malus 

Les parts contractants donen la seva conformitat al sistema que es detalla a continuació com a mètode 
de classificació del risc objecte de la cobertura de la pòlissa, en funció del grau de sinistres declarats 
en l'evolució de l'assegurança. 

1r En el moment de contractació de la pòlissa s'assignarà un coeficient de Bonus-Malus (CBM) en 
funció de l'edat, experiència i sinistralitat dels conductors designats a la pòlissa. 

2n El CBM es modificarà a venciment segons la sinistralitat registrada durant els últims 12 mesos. 

A aquests efectes, tindran la consideració de sinistres computables i afectaran l'evolució del coeficient 
Bonus-Malus (CBM), els següents: 

 

Tipus de Sinistre Variació CBM 

Sinistres de Responsabilitat Civil imputables  
al conductor del vehicle assegurat 

Es multiplicarà el CBM del contracte 
per 1,25 per cada sinistre. 

Sinistres que només afecten la garantia de danys  
propis 

Es multiplicarà el CBM del contracte 
per 1 per cada sinistre. 

 

3r En cas d'inexistència de sinistres durant els últims 12 mesos, o si s'ha declarat un sinistre que no 
correspon a cap dels tipus indicats anteriorment es multiplicarà el CBM del contracte per 0,95. 

4t Després de 2 anys d'assegurança consecutius sense sinistre culpable, el CBM no podrà ser supe-
rior a 1,00. 

5è CBM mínim i CBM màxim. 

El CBM resultant mai no podrà assolir un valor inferior a 0,5 ni superior a 2,5. 
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DISPOSICIONS LEGALS 

Article 7. Disposicions legals de caràcter general 

7.1. Bases del contracte 
Aquest contracte s'ha concertat sobre la base de les declaracions formulades al qüestionari de con-
tractació, que han estat recollides en les Condicions Particulars, i que han donat lloc a l'acceptació 
del risc, a l'assumpció de les obligacions derivades del contracte i a la fixació de la prima. 

Si el contingut de la pòlissa difereix de la proposició d'assegurança o de les clàusules acordades, el 
Prenedor de l'assegurança podrà reclamar la Companyia d'Assegurances en el termini d'un mes a 
comptar des del lliurament de la pòlissa perquè repari la divergència existent. 

Transcorregut l'esmentat termini sense efectuar la reclamació, s'estarà al disposat a la pòlissa (article 
8 de la Llei 50/1980). 

7.2. Declaracions 
El Prenedor de l'assegurança ha de declarar, abans de contractar la pòlissa i basant-se en el qüesti-
onari que la Companyia d'Assegurances li sotmeti, totes les circumstàncies que influeixin en la valo-
ració del risc. Quedarà exonerat de tal deure si la Companyia d'Assegurances no li sotmet       qües-
tionari o quan, fins i tot sotmetent-se'l, es tracti de circumstàncies que puguin influir en la valoració del 
risc i que no estiguin compreses en ell. 

En cas de reserva o inexactitud en les declaracions (article 10 de la Llei 50/1980): 

- L'Assegurador podrà rescindir el contracte mitjançant declaració dirigida al Prenedor de l'asse-
gurança en el termini d'un mes, a comptar del coneixement de la reserva o inexactitud del Pre-
nedor de l'assegurança. Correspondran a l'Assegurador, tret que es presenti dol o culpa greu 
per la seva part, les primes relatives al període en curs en el moment que faci aquesta decla-
ració. 

- Si el sinistre té lloc abans que l'Assegurador faci la declaració a què es refereix el paràgraf 
anterior, la indemnització podrà reduir-se proporcionalment a la diferència entre la prima con-
vinguda i la que s'hagués aplicat d'haver-se conegut la veritable entitat del risc, per aplicació 
de la regla d'equitat i si existís dol o culpa greu del Prenedor de l'assegurança i/o Assegurat, 
la Companyia d'Assegurances quedarà alliberada del pagament de la prestació per sinistre. 

El Prenedor de l'assegurança o l'Assegurat hauran durant la vigència del contracte, de comunicar a 
l'Assegurador tan aviat com els sigui possible, l'alteració dels factors i les circumstàncies declarades 
al qüestionari previst a l'article anterior que agreugin el risc i siguin de tal naturalesa que si haguessin 
estat conegudes per aquest en el moment de la perfecció del contracte no l’hauria celebrat o l’hauria 
conclòs en condicions més costoses. Igualment, hauran de comunicar aquelles circumstàncies que 
disminueixin l'esmentat risc (articles 11, 12 i 13 de la Llei 50/1980). 

7.3. Primes 
El Prenedor de l'assegurança està obligat al pagament de la primera prima en el moment de firmar la 
pòlissa i al pagament de les successives al seu respectiu venciment. Tret de pacte en sentit contrari, 
si es produís el sinistre, l'impagament de la primera prima allibera la Companyia d'Assegurances de 
les seves obligacions. La falta de pagament de les primes següents produeix la suspensió de la co-
bertura de la Companyia d'Assegurances un mes després del dia del seu venciment (arts. 14 i 15 de 
la Llei 50/1980) i la possibilitat de rescissió de la pòlissa o la seva extinció als sis mesos d'impagament.  



  53 

7.4. Indemnitzacions 
Amb caràcter general: 

La Companyia d'Assegurances està obligada a satisfer la indemnització al terme de les investigacions 
i peritatges necessaris per establir l'existència del sinistre, anticipant el pagament de l'import mínim 
conegut dins dels quaranta dies següents a la declaració. 

Si, transcorreguts tres mesos des de la data del sinistre, esdevingut sense mala fe del Prenedor, 
Assegurat o Beneficiari, la Companyia d'Assegurances no ha reparat o reposat els béns sinistrats, o 
no ha pagat la indemnització, o així mateix, no hagués procedit al pagament de l'import mínim del que 
pugui deure dins dels quaranta dies a partir de la recepció de la declaració del sinistre, la indemnització 
o pagament s'incrementarà amb l'interès establert per la legislació de l'assegurança.  

Indemnització en l'àmbit de l'assegurança de responsabilitat civil obligatòria: 

La Llei que regula la responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles a motor, assenyala 
al Perjudicat i a l'Assegurador, els requisits de termini, forma i contingut en relació amb la reclamació 
extrajudicial necessària i prèvia a la interposició d'una reclamació judicial. Igualment regula la resposta 
motivada que ha d'efectuar l'Assegurador, exigint que tingui lloc en temps (màxim 3 mesos), forma i 
contingut, per a la seva validesa. 

Una vegada presentada l'oferta o la resposta motivada, en cas de disconformitat, les parts de comú 
acord o, en el seu cas, únicament el perjudicat, amb càrrec a l'Assegurador, podran acudir al proce-
diment pericial previst a través dels Instituts de Medicina Legal forense. 

Si transcorregués el termini per a l'emissió de la resposta motivada, sense que aquesta hagi tingut 
lloc, o discrepés de la rebuda, el perjudicat podrà, bé acudir al procediment de mediació previst en la 
llei per intentar solucionar el conflicte, o bé acudir a la via jurisdiccional oportuna per a la reclamació 
dels danys i perjudicis corresponents. 

Els danys i perjudicis causats a les persones es calculen segons els criteris i imports del sistema per 
a la valoració de danys i perjudicis que preveu l'esmentada llei. En qualsevol cas, l'Assegurador ha 
d'observar des del moment en què conegui, per qualsevol mitjà, l'existència del sinistre, una conducta 
diligent en la quantificació del mal i la liquidació de la indemnització. 

7.5. Comunicacions 
Els mediadors d'assegurances es classifiquen en agents d'assegurances, ja siguin exclusius o vincu-
lats, i en corredors d'assegurances. 

Les comunicacions que efectuï el Prenedor de l'assegurança a l'agent d'assegurances, mediador del 
contracte, assortiran els mateixos efectes que si s'haguessin realitzat directament a la Companyia 
d'Assegurances. Les comunicacions efectuades per un corredor d'assegurances a la Companyia 
d'Assegurances en nom del Prenedor de l'assegurança assortiran els mateixos efectes que si les 
realitzés el mateix Prenedor, tret d'indicació en contrari d'aquest. 

El mediador d'assegurances, no podrà ser dipositari de quantitats rebudes dels seus clients en con-
cepte de pagament de les primes d'assegurança, ni de quantitats lliurades per les Companyies d'As-
segurances en concepte d'indemnitzacions o reembors de les primes destinades als seus clients, tret 
que se l'autoritzi de forma expressa. 

El pagament de l'import de la prima efectuat pel Prenedor de l'assegurança al corredor no s'entendrà 
realitzat a la Companyia d'Assegurances, tret que, a canvi, el corredor lliuri al Prenedor de l'assegu-
rança el rebut de prima a la Companyia d'Assegurances (article 155 del Reial Decret Llei 3/2020, de 
4 de febrer, de transposició de la Directiva 2016/97, sobre la distribució d'assegurances). 

En tot cas, es necessitarà el consentiment exprés del Prenedor de l'assegurança per subscriure un 
nou contracte o per modificar o rescindir el contracte d'assegurança en vigor (article 21 de la Llei 
50/1980). 
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7.6. Perfecció, presa d'efecte i durada del contracte 
El contracte es perfecciona pel consentiment de les parts, que es manifesta per la subscripció de la 
pòlissa o pagament del primer rebut de prima. La cobertura contractada i les seves modificacions o 
suplements no prendran efecte mentre no hagi estat satisfet el primer rebut de prima, tret de pacte en 
contrari establert en les Condicions Particulars. 

La durada del contracte es determina en les Condicions Particulars de la pòlissa, amb expressió de 
la data i hora en què comença i acaba. 

En finalitzar el primer període de l'assegurança, el contracte es prorroga per un any i així suc-
cessivament, llevat que qualsevol de les parts (Prenedor o Companyia d'Assegurances) s'o-
posi a això, comunicant-ho a l'altra per escrit amb una antelació mínima de dos mesos en cas 
de la Companyia d'Assegurances i un mes en cas del Prenedor a la conclusió del període en 
curs (articles 8, 15 i 22 de la Llei 50/1980). 

7.7. Contractació a distància 
Quan el contracte d'assegurança s'hagués celebrat a petició del consumidor utilitzant una tècnica de 
comunicació a distància que no permeti transmetre les condicions contractuals i la informació exigida 
en el moment de la contractació, la companyia d'assegurances complirà les obligacions consistents 
en la remissió totes les condicions contractuals, així com la informació legalment requerida, en suport 
de paper o un altre suport durador accessible al Prenedor, immediatament després de la formalització 
del contracte. 

A més, en qualsevol moment de la relació contractual, el consumidor tindrà dret, si així ho sol·licita, a 
obtenir les condicions contractuals en suport de paper. A més, el consumidor tindrà el dret de canviar 
la tècnica o tècniques de comunicació a distància utilitzades, tret que sigui incompatible amb el con-
tracte subscrit (article 9 de la Llei 22/2007). 

7.8. Facultat de resoldre el contracte a distància 
El Prenedor podrà resoldre el contracte a distància sense necessitat d'indicació dels motius i sense 
cap penalització, mitjançant escrit dirigit a la Companyia d'Assegurances i dins dels 30 dies naturals 
següents a la data de la remissió de la pòlissa. Cessarà en tal cas la cobertura dels riscos garantits, 
a partir de la data d'expedició del referit escrit, amb devolució per part de la Companyia d'Asseguran-
ces, de la part de prima corresponent al risc no consumit. No obstant això, el dret de desistiment no 
s'aplicarà als contractes d'assegurança que donin compliment a una obligació d'assegurament del 
Prenedor (article 10 Llei 22/2007). 

7.9. Mecanismes de resolució de conflictes 
Les discrepàncies que puguin sorgir davant l'Entitat Asseguradora, i sense perjudici del dret d'acudir 
als Jutjats i Tribunals competents, podran ser sotmeses a resolució de qualsevol de les següents 
instàncies: 

En l'àmbit assegurador i de conformitat amb l'establert en les Ordres del Ministerio de Asuntos eco-
nómicos y de Transformación Digital ECO/ 734/2004, d'11 de març i ECC/ 2502/2012, de 16 de no-
vembre:  

- Davant del Servei d'Atenció i Defensa del Client (SADC) de l'Entitat Asseguradora del Grup 
ACM Espanya (GACM SEGUROS GENERALES, Compañía de Seguros y Reaseguros, 
S.A.U.),  personalment o mitjançant representació, a través de carta, imprès disponible a les 
oficines de la corresponent Entitat Asseguradora o correu electrònic a la direcció que, a tal 
efecte, figuri al web www.grupo-acm.es. 
Les Entitats Asseguradores posen a la seva disposició un telèfon d'informació exclusiva sobre 
queixes i reclamacions: 900898120, disponible les 24h de dilluns a divendres.  

El SAC/SADC adoptarà proposta de resolució de forma motivada i per escrit, segons el proce-
diment previst al reglament de funcionament de l'Entitat, que estarà a disposició dels interessats 
i podrà ser consultat en qualsevol moment a través del web o a les oficines del mediador o de 
la Companyia d'Assegurances.  

http://www.grupo-acm.es/
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El termini de tramitació de l'expedient serà d'un mes comptat a partir del dia de presentació per 
l'interessat de la queixa o reclamació davant del SAC/SADC. 

No obstant això, el SAC/SADC no admetrà a tràmit les qüestions sotmeses o ja resoltes per 
una decisió judicial, administrativa o arbitral.  

- Davant del Servei de Reclamacions de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
(Ministerio de Asuntos económicos y de Transformación Digital), sempre que hagi transcorregut 
el termini mínim d'un mes sense que s'hagi obtingut resposta del SADC o que aquest hagi 
desestimat la seva petició. A més de resoldre les queixes i reclamacions, el Servei de Recla-
macions també serà competent per atendre les consultes que se li formulin relatives a qüestions 
d'interès general sobre els drets dels assegurats i cursos legals per al seu exercici.  

7.10. Jurisdicció 
Per al coneixement de les accions derivades del contracte, és jutge competent el del domicili de l'As-
segurat (art. 24 de la Llei 50/1980). 

En el supòsit que l'Assegurat tingui el seu domicili a l'estranger, haurà de designar, a aquests efectes, 
un domicili a Espanya. 

7.11. Dades de caràcter personal 
Responsable: GACM Seguros Generales, compañía de seguros y reaseguros, S.A.U. 

Finalitats: subscripció i execució del contracte d'assegurança; la possible consulta als sistemes d'in-
formació creditícia per conèixer la seva capacitat financera i poder oferir productes i/o serveis ade-
quats a vostè; l'elaboració de perfils amb finalitats actuarials, anàlisi de mercat, probabilitat del frau i 
perfils comercials sense decisions automatitzades; l'enviament de butlletins electrònics i de publicitat 
pròpia; realització d'accions de fidelització; i, en cas d'haver-ho consentit, enviament de butlletins elec-
trònics i de publicitat del grup d'empreses Crédit Mutuel Alliance Fédérale (consultables en 
www.grupo-acm.es) i de terceres empreses dels sectors informats en la informació complementària 
de Protecció de Dades. 

Legitimació: execució del contracte d'assegurança; compliment d'obligacions legals; consentiment ex-
prés; interès legítim. 

Destinataris: entitats coasseguradores i reasseguradores; prestadors de servei que actuen com a en-
carregats del tractament de dades; grup d'empreses Crédit Mutuel Alliance Fédérale; entitats assegu-
radores o organismes públics o privats relacionats amb el sector assegurador; organismes públics i 
autoritats competents en general.  

Termini de conservació: durant tota la vigència de la pòlissa d'assegurança i, al venciment de la ma-
teixa, durant els terminis de prescripció de les obligacions legals exigibles a l'entitat asseguradora 
conforme a la normativa vigent en cada moment. 

Drets: accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació. 

Informació addicional: pot consultar la resta d'informació complementària sobre Protecció de Dades 
en la Política de Protecció de Dades Personals del grup ACM Espanya publicada a la pàgina web 
www.grupo-acm.es. 

7.12. Fitxer Històric d'Assegurances d'Automòbils 
En virtut de l'autorització que concedeix l'article 99.7 de la Llei 20/2015, la Unió Espanyola d'Entitats 
Asseguradores i Reasseguradores (UNESPA) ha creat el Fitxer Històric d'Assegurances d'Automòbils 
per a la tarifació i selecció de riscos, constituït amb la informació aportada per les entitats assegura-
dores. 

Li comuniquem que les dades sobre el seu contracte d'assegurança de l'automòbil i els sinistres vin-
culats a aquest, dels últims 5 anys, si n'hi hagués, seran cedits a l'esmentat fitxer comú. 

http://www.grupo-acm.es/
http://www.grupo-acm.es/
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Si desitja exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, pot dirigir-se a TIREA, C. 
García de Paredes 55, 28010 Madrid, havent d'identificar-se mitjançant DNI, passaport o targeta de 
residència. 

La informació relativa a aquest/aquests Fitxer/s pot consultar-se a: www.tirea.es o www.unespa.es. 

 

Article 8. Disposicions legals específiques per als riscos sobre les co-
ses i les persones 

8.1. Interès assegurable 
El contracte és nul si en el moment de la seva conclusió no existeix un interès de l'Assegurat a la 
indemnització del mal (article 25 Llei 50/1980). El valor de l'esmentat interès serveix com a base per 
a la determinació del mal. 

8.2. Altres assegurances 
Si existeixen altres pòlisses per cobrir el mateix interès en el mateix instant de temps, el Prenedor de 
l'assegurança o l'Assegurat, tret de pacte en contrari, ho hauran de comunicar a la Companyia d'As-
segurances. Si aquesta comunicació s'omet, intervenint dol, i es produeix el sinistre existint sobreas-
segurança, la Companyia d'Assegurances no està obligada al pagament de la indemnització. En cas 
de sinistre, el Prenedor de l'assegurança o l'Assegurat deuran (segons imposa la llei reguladora) co-
municar a la Companyia d'Assegurances el nom de les altres companyies d'assegurances (art. 32 de 
la Llei 50/1980). 

8.3. Transmissió dels béns objecte de l'assegurança 
En cas de transmissió del vehicle objecte del contracte d'assegurança, l'Assegurat haurà de comuni-
car per escrit a l'adquirent l'existència de l'esmentat contracte. Una vegada verificada la transmissió, 
també l'haurà de comunicar per escrit a la Companyia d'Assegurances o als seus representants en el 
termini de 15 dies. 

Per llei, seran solidàriament responsables del pagament de les primes vençudes en el moment de la 
transmissió l'adquirent i l'anterior titular o, en cas que aquest hagués mort, els seus hereus (art. 34 de 
la Llei 50/1980). 

8.4.  Preexistència 
Segons la llei incumbeix a l'Assegurat la prova de la preexistència dels béns assegurats. No obstant 
això, el contingut de la pòlissa constituirà una presumpció a favor de l'Assegurat quan raonablement 
no puguin aportar-se proves més eficaces. (art. 38 de la Llei 50/1980). 

8.5. Valoració dels danys 
Si no existeix acord sobre l'import i forma de la indemnització dins dels quaranta dies a partir de la 
recepció de la declaració del sinistre, ambdues parts se sotmetran al judici arbitral de pèrits d'assegu-
rances en la forma prevista en la llei, el dictamen de la qual podrà ser impugnat en la forma i terminis 
igualment previstos. (art. 38 de la Llei 50/1980). 

8.6. Subrogació 
Legalment, una vegada pagada la indemnització, la Companyia d'Assegurances podrà exercitar les 
accions que corresponguin a l'Assegurat per raó del sinistre, davant el responsable del mateix. No 
cap tal subrogació en les indemnitzacions satisfetes als assegurats per riscos sobre les persones, tret 
d'en les despeses d'assistència sanitària. (art. 43 i 82 de la Llei 50/1980). 

http://www.tirea.es/
http://www.unespa.es/


  57 

8.7. Prescripció 
Les accions que deriven de cobertures sobre riscos de les coses prescriuen als dos anys i les relatives 
a riscos sobre les persones als 5 anys, a comptar en ambdós casos, des del dia en què van poder 
exercitar-se o en els terminis que determini, en cada cas, la normativa vigent. (art. 23 de la Llei 
50/1980). 

8.8. Fet dolós 
En els riscos de persones, si el Beneficiari causa dolosament el sinistre, la designació feta al seu favor 
quedarà nul·la, i la indemnització correspondrà al Prenedor o, en el seu cas, als hereus d'aquest, 
segons preveu la llei. (art.102 de la Llei 50/80). 

Si l'assegurat provoca intencionadament l'accident, l'assegurador s'allibera del compliment de l'obli-
gació. 

Article 9. Marc legal aplicable al contracte 

 

Real Decret Legislatiu 8/2004, de 29 d'octubre pel que s'aprova el text refós de la Llei sobre Respon-
sabilitat Civil i Assegurança en la Circulació de Vehicles a Motor (BOE 5 de novembre), i el seu regla-
ment de desenvolupament, el Reial Decret 1507/2008, de 12 de setembre (BOE de 13 de setembre). 

- Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de Contracte d'Assegurança (BOE de 17 d'octubre), 
- Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, text refós de la Llei General per a la Defensa 

dels Consumidor i Usuaris (BOE de 30 de novembre). 
- Llei 7/1998 (BOE de 14 d'abril) sobre Condicions Generals de Contractació. 
- Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'Ordenació, Supervisió i Solvència de les Entitats Asseguradores 

i Reasseguradores (BOE 15 juliol 2015). 
- Reial Decret 1060/2015, de 20 de novembre, d'Ordenació, Supervisió i Solvència de les Entitats 

Asseguradores i Reasseguradores (BOE, 2 de desembre de 2015). 
- Reial Decret Llei 3/2020, de 4 de febrer, de transposició de la Directiva 2016/97, sobre la Dis-

tribució d'Assegurances.  
- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a 

la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d'aquestes dades, i la Llei d'àmbit nacional de Protecció de Dades de Caràcter Per-
sonal (LOPD) que el complementa i normes de desenvolupament. 

- Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garanties dels 
Drets Digitals. 

- Llei 22/2007, d'11 de juliol, de Comercialització a Distància de serveis financers destinats als 
consumidors (BOE de 12 de juliol) 

- Legislació relativa al Consorci de Compensació de Segurs que es detalla en l'apartat específic 
establert a l'efecte. 

 

Tot això, segons els textos vigents en cada moment. 
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