
Suma potència 
a l’assistència!

Reparació d’urgència en carretera Màxim 60 € Màxim 250 €

Rescat Màxim 600 € Màxim 1.000 €

Remolc per accident o avaria Fins a 150 € Fins a 600 €

Repatriació o transport del vehicle 48 h 24 h

Assistència mèdica i sanitària 3.600 € 9.000 €

Posa’t en contacte amb nosaltres i gaudeix d’aquests avantatges

Tel. 876 555 · atencioclient@assegur.com



www.facebook.com/AssegurAndorra

Serveis al vehicle
des del km 0

  Reparació d’urgència en carretera. 
Fins a la quantitat màxima de: 
· 60 euros AssistènciaESTÀNDARD 
· 250 euros AssistènciaPLUS

  Remolc per accident o avaria 
Fins a: 
· 150 euros AssistènciaESTÀNDARD 
· 600 euros AssistènciaPLUS

  Repatriació del vehicle.
  Si per accident, avaria o robatori aquest vehicle 

no pogués ser reparat en el termini de 
· 48 hores AssistènciaESTÀNDARD 
· 24 hores AssistènciaPLUS

  Rescat 
 Fins a la quantitat màxima de: 
· 600 euros AssistènciaESTÀNDARD 
· 1.000 euros AssistènciaPLUS

  Despeses de transport de l’assegurat per recollir 
el vehicle avariat o enviament d’un conductor. 

 Tramesa de despeses de recanvi.
 Enviament de xofer professional.
  Prestacions als assegurats per immobilització  
del vehicle:

 a) Despeses d’hotel
 b) Trasllat o repatriació dels assegurats

  Defensa penal per accident de circulació 
derivada dels equipatges a l’estranger.

  Reclamació de danys materials ocasionats  
als equipatges transportats a l’estranger.

Serveis a persones
fora d’Andorra

Cobreix tots els membres del nucli familiar siguin 
o no dins del vehicle.  
 

  Assistència mèdica sanitària per accident  
i malaltia. 
Fins a: 
· 3.600 euros AssistènciaESTÀNDARD 
· 9.000 euros AssistènciaPLUS

 Trasllat o repatriació sanitària de ferits o malalts
 Repatriació o transport de la resta d’assegurats
 Desplaçament d’un familiar en cas d’hospitalització
 Convalescència a l’hotel
 Repatriació o transport de l’assegurat mort
 Retorn anticipat
 Recerca, localització i tramesa d’equipatge extraviat
 Defensa de la responsabilitat penal a l’estranger
 Informació legal a l’estranger
 Reclamació de danys a l’estranger

  Totes les cobertures, límits i garanties 
estan detallats en el condicionat general

Suma potència 
a l’assistència!

Posa’t en contacte amb nosaltres i gaudeix d’aquests avantatges
OFICINA CENTRAL 
C/ Pau Casals 10, planta 2 · AD500 Andorra la Vella
Tel. (+376) 876 555 · Fax (376) 860 759

OFICINA PYRÉNÉES 
Av. Meritxell 11, planta 3 · AD500 Andorra la Vella
Tel. (+376) 804 850 · Fax (376) 860 759

www.assegur.com · atencioclient@assegur.com

Tenir molt...
o tenir-ho tot?
Tu decideixes!


