
 

 

ASSEGURANÇA 

D’AUTOMÒBIL 
 
 

DOCUMENT D’INFORMACIÓ SOBRE EL PRODUCTE D’ASSEGURANÇA  

 
Companyia: Fénix Directo, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Entitat espanyola sotmesa a la regulació de 

la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones i inscrita en el Registro de Entidades 
Aseguradoras amb número C0706.  

 
Producte: Fénix Ciclomotor v.04  

 

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

 
EN QUÈ CONSISTIX ESTE TIPUS D’ASSEGURANÇA?  
En l’assegurança d’automòbils existix una garantia de contractació obligatòria, que cobrix la responsabilitat del conductor 

del vehicle pels danys que cause a les persones o en els béns amb motiu de la circulació.  
 
 

 
QUÈ S’ASSEGURA? 

 
 Responsabilitat civil obligatòria.

 Responsabilitat civil complementària.

 Indemnització de danys.

 Reclamació de danys.

 Accidents corporals del conductor.

 Mort: 3.000 €
 Invalidesa física permanent: màx.

6.000 € 
 Despeses sanitàries: 100 % de les 

despeses fins a 1.500 €


 Assessorament per multes de trànsit. 
 

Suma assegurada:  
● Responsabilitat civil obligatòria (segons llei)  
● Responsabilitat civil complementària  

(50 milions d’euros)  
● Indemnització de danys (100 % valor 

vehicle)  
● Reclamació de danys (100 % avançaments 

fins a 30.000 euros)  
● Direcció tècnica i jurídica en reclamació de 

danys (100 %, si lliure elecció 600 euros)  
● Direcció tècnica i jurídica en responsabilitat 

civil complementària (100 %, si lliure elecció  
1.500 euros)  

 
 
QUÈ NO ESTÀ ASSEGURAT?  
x Conducció sota els efectes de l’alcohol, drogues, 

estupefaents o substàncies psicotròpiques  
x Participació en curses, concursos i els seus 

entrenaments.  
x Circulació en zones restringides dels ports 

i aeroports.  
x La conducció del vehicle sense el corresponent 

permís o llicència conducció vàlid per a conduir el 

vehicle objecte de l’assegurança. 

x La conducció del vehicle sense autorització del 

propietari, excepte per a qualsevol persona que 

puga tindre el vehicle en custòdia seua en el cas 

de la RC complementària.  
x Comissió del delicte d’omissió de socors.  
x Riscos del CCS (Consorcio de Compensación 

de Seguros). 

 
 
 
 
 
 
 

 
EXISTIXEN RESTRICCIONS EN LA 

COBERTURA?  
! Si s’escull l’opció d’exclusió de passatgers, el 

conductor es compromet a conduir la seua 

motocicleta sense portar passatger. En el cas 

d’incompliment d’este compromís, s’aplicarà una 

franquícia de fins a 3.000 euros. 

! Assistència en viatge  
! Danys propis.  
! Robatori.  
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ON ESTIC COBERT? 

✔ A Espanya i a la resta dels països de l’Espai Econòmic Europeu.  
✔ A Ciutat del Vaticà, Mònaco, San Marino i Gibraltar.  
✔ A més, en els països firmants del Conveni Complementari entre les Oficines Nacionals del 12/XII/1973 i 

països firmants del Conveni Tipus Inter-Bureaux (Carta Verda).  
 
 

 
QUINES OBLIGACIONS TINC?  
● Proporcionar les dades necessàries per a l’emissió del contracte, que han de ser actuals, correctes i veraces a 

fi de poder assegurar correctament el risc.  
● Llegir i comprovar atentament els termes i condicions del contracte i, en cas d’errors, demanar en el termini 

d’un mes que es rectifiquen.  
● Pagar els imports. Només si s’ha pagat l’import el contracte estarà degudament formalitzat i en vigor, i els 

sinistres que es produïsquen a partir d’eixe moment tindran cobertura.  
● Comunicar tan prompte com siga possible qualsevol modificació que es produïsca en el contingut de 

les respostes i adaptar el contracte a la nova situació mitjançant les accions corresponents.  
● Comunicar l’ocurrència del sinistre i les seues circumstàncies i conseqüències immediatament i, com a 

màxim, en un termini de 7 dies. A més, haurà de fer servir tots els mitjans de què dispose per a reduir-ne les 

conseqüències, cooperant en el salvament de persones i béns. 

 
 

 
QUAN I COM HAIG DE FER ELS PAGAMENTS?  
● El pagament es farà per qualsevol dels mitjans de pagament disponibles de la companyia en el dia de la 

formalització del contracte i de la mateixa manera en els successius venciments i/o fraccionaments de 

pagament. 

 
 

 
QUAN COMENÇA I ACABA LA COBERTURA?  
● La cobertura comença el dia de la formalització del contracte. La durada del contracte es determina en les 

Condicions Particulars del contracte. Cada any, excepte casos especials, el contracte venç i es prorroga de 

forma automàtica. Si el contractant s’oposa a esta pròrroga, ha de notificar-ho a l’assegurador almenys amb un 

mes d’anticipació al venciment. Si l’assegurador s’oposa a la renovació, ho ha de notificar al contractant de 

l’assegurança almenys amb dos mesos d’antelació. 

 
 

 
COM PUC RESCINDIR EL CONTRACTE?  
● Mitjançant comunicació escrita a l’asseguradora, almenys amb un mes d’anticipació al venciment.  
● Dret de desistiment, termini de 14 dies des de la firma del contracte en el cas que la contractació siga 

a distància. 
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