Garantia contra avaries mecàniques PA5
Certificat

C/ Pau Casals, 10 · Planta 2
AD500 Andorra la Vella
Tel. 876 555 · Fax 860 759
www.assegur.com
atencioclient@assegur.com

Núm. pòlissa/proposta______________________

TITULAR
Nom:________________________________Cognoms:_________________________________________________
Domicili:__________________________________________Població:_______________________________
Parròquia:_________________________ Codi Postal: _________Tel:_______________________________

VEHICLE
Marca:________________________ Model:________________________Cm3 de motor:___________
Matrícula:______________________

Valor venda:_____________€

Km actuals:_______________________ Anys d'antiguitat:______________________

PÒLISSA D'ASSEGURANCES CONTRA AVARIAS MECÀNIQUES PA5:
Les dades del titular i vehicle que apareixen en aquesta pòlissa/proposta són els vàlids per aquesta pòlissa/proposta
Vehicles Assegurats: Vehicle turisme (o comercial fins 800 kg de càrrega útil) citat en l'apartat “VEHICLE” que, en el moment de la
contractació d'aquesta pòlissa/proposta, no tingui més de 7 anys de antiguitat.
Durada de la pòlissa: Es pot contractar a 6, 12 o 24 mesos. El límit de quilometratge s’assoleix quan el marcador del vehicle assenyala
els 200.000 km. El seu inici és la data de l’apartat “Data d'inici d'aquesta pòlissa”, la seva vigència és el nombre de mesos marcat dins de
l’apartat “Durada de la Pòlissa”, i el seu final és la data que s’especifica en l’apartat “Data de final d'aquesta pòlissa”. La pòlissa perd el
seu efecte una vegada s'esgota el termini contractat o s'arriba al límit de quilometratge anteriorment citat ( el que abans ocorri).
Data 1ª Matriculació:
Data d'inici d'aquesta pòlissa:
Data final d'aquesta pòlissa:
Data últim manteniment:

____/____/____
____/____/____
____/____/____
____/____/____

Data de l’última ITV _____/_____/_____
Durada de la Pòlissa: _______mesos
Km. últim manteniment: ______________

Ultima utilització del vehicle: TAXI____ LLOGUER____ AUTOESCOLA____ PARTICULAR____
Cobertura econòmica d'aquesta pòlissa: Límit per avaria: 3.000€. El valor total acumulat d'avaries en el transcurs de la pòlissa és el
valor de venda del vehicle que s’indica més amunt.
Nota Important: Vegeu les condicions, exclusions, pla de manteniment que figuren al dors.
L’assegurador es reserva el dret de refusar la pòlissa en un màxim de 28 dies, en cas de preexistència d’anomalies prèvies a la seva
contractació.
Signatura del titular

Venedor/taller________________________

Assegurador

Signatura i segell

Sol·licito i accepto les condicions de la Pòlissa.

El taller venedor d'aquesta pòlissa d'extensió
declara que les dades que apareixen sobre el client i el vehicle respectivament són correctes

Condicions Generals de la pòlissa
Assegurador: Unió i Aliança de Previsió,SA, C/ Pau Casals, 10, 2a planta, Andorra la Vella, Principat d’Andorra.
- S'entén per avaria la incapacitat d'una peça en la cobertura d'aquesta garantia per funcionar conforme a l’especificació del fabricant, com resultat d’una fallada mecànica o elèctrica. La reducció
gradual del rendiment a causa de l'antiguitat o quilometratge del vehicle, no es considera avaria.
- La cobertura territorial de la pòlissa tindrà validesa per a tota Europa segons l’especificat en l'apartat “Actuació en Cas d'Avaria”
- El titular no pot cancel·lar o transferir aquesta pòlissa
- Cal notificar a l'assegurador dins d'un termini de 7 dies des que ocorri l'avaria i, una vegada autoritzat per part del mateix, totes les factures i altra documentació relativa al sinistre a l’assegurador en
un termini màxim de 30 dies des de la data de reparació.
- L'assegurador no es fa responsable de qualsevol informació, tant per escrit com oral, fet per qualsevol altra entitat o persona que contradigui les condicions i exclusions d'aquesta pòlissa.
L'assegurador no assumeix responsabilitats sota aquesta pòlissa si les condicions de la mateixa (contingut d'aquest document) no es compleixen.
- Les condicions d'aquesta pòlissa estan subjectes a l'acceptació per part dels asseguradors de la petició i del cobrament de la prima. L'assegurador té un termini de 28 dies per a denegar aquesta
Pòlissa/proposta. Si en aquest termini Unió i Aliança de Previsió, SA no s'ha pronunciat en contra de la seva acceptació, deurà entendre's que aquesta ha estat acceptada.

Òrgans coberts per aquesta pòlissa:
La cobertura inclou les peces la denominació de les quals figura expressament a continuació. La resta de peces queden excloses.
1 MOTOR
Arbre de lleves
Balancis
Bieles
Bloc
Bomba d’oli
Bulb manocontactor
Bulb termocontactor
Bolons
Cadena de distribució
Camises de pistó
Cigonyal
Cilindres
Coixinets/fregaments
Col·lector admissió
Corona volant motor
Culata
Eixos
Empenyedors/varetes
Engranatge distribució
Guies de vàlvules lleves
Molls vàlvules
Pistons
Corriola del cigonyal
Segments
Suports motor
Taps motor
Tapa càrter distribució
Taps
Vàlvules
Vàlvules escap
Volant motor
2. PONS I SISTEMES DE
TRACCIÓ
Anells
Brides
Cardan
Diferencial:
Corona
Pinyó d’atac

Planetari
Satèl·lits
Eix de transmissió
Engranatge reducció
Flectores
Juntes
Juntes universals
Plat d’ancoratge
Fregaments
Semieixos
tapes
3. CAIXA DEL CANVI (MANUAL O
AUTOMATICA)
Arbres
Banda de frenat
Barra selectora
Bomba d’oli
Carcassa
Collets
Consola
Convertidor de parell
Distribuïdor canvi automàtic
Eixos
Embragaments de caixa automàtica
Engranatges/ pinyons
Frens canvi automàtic
Forquetes
Juntes
Molls
Palanca
Primari/ tren fix
Retenidors
Fregaments/ coixinets
Separadors
Servo
Sincronitzadores
Taps
Turbina
vàlvules

Vareta d’extensió
4. FRENS
Abs
Acumulador de pressió
Bomba de fre
Bomba de buit
Barrets forts
Cilindre mestre
Conductes rígids
Dosificador frenada
Multiplicador de frenada
Pinces
5. SISTEMA D’ADREÇA
Bomba d’oli
Caixa adreça
Conduccions/canonades
Rígids i semi-rígids
Cremallera
Diposito d’oli
Corriola de bomba
Ròtules
6. CIRCUIT DE REFRIGERACIÓ
Bomba d’aigualleix
Moto ventilador i centrífug (viscós)
Electroventilador
Termocontacte radiador
(electrovàlvula)
Termòstat
Ventilador centrífug
7. CIRCUIT D’ALIMENTACIÓ
Acumulador de pressió gasolina
Aforador de combustible
Bomba combustible (no injectora)
Caixa de caixa de papallones
Carburador

Cabalímetre
Conduccions rígides
Debímetre aire
Distribuïdor gasolina
Dosificador gasolina
Intercooler
Regulador pressió carburant
Sonda Lambda
Starter
Turbocompressor
Vàlvula estabilitzadora ralentí
8.EMBRAGAMENT
Bomba
Barrets forts
Cable d’embragament
Carcassa
Collet d’embranzida
Eix
Forqueta
Plat de pressió
Fregament
Ròtules
9. SISTEMA ELÈCTRIC
Actuador de papallona
Bèndix
Bobina
Pot de intermitències
Cable contakilòmetres
Escalfadors
Centraleta/c. Centralitzat
Condensadors
Commutadors
Delco
Distribuïdor encès
Dosificador/calculador injecció
Escombretes
Generador (alternador/ dinamo)
Generador d’impulsos
interruptors

Mòdul d’encès
Motora
Arrencada
Motor calefacció
Motor elevallunes
Motor lava fars
Motor lava parabrises
Motor eixuga parabrises lluneta
Motor ventilació
Motors tancament centralitzat
Corriola alternador
Relés
Terminals generador
(alternador/ dinamo)
Tubs buit tancament centralitzat
10. AIRE CONDICIONAT
Botella deshidratant
Climatitzant
Compressor
Condensador
Conduccions
Evaporador
Comandaments
Pressòstat
Vàlvula d’extensió
11. SUSPENCIÓ
Motors d’arrencada
Barra estabilitzadora
Barres torsió
Boixes
Bolones
Dolles
Eixos
Molls helicoïdals
Passadors
Ròtules
Suports
Vareta estabilitzadora

Exclusions de la pòlissa:
1 . Avaria mecànica quan el defecte existent és anterior a la contractació de la pòlissa o en el moment de la venta del vehicle.
2 . Els components d’un conjunt u òrgans avariats que no presentin danys en el moment de l’avaria, a menys que aquest canvi correspongui a un procediment mecànic correcte.
3 . Qualsevol avaria causada per no mantenir el vehicle conforme al programa de manteniment establert per la pòlissa.
4 . Les conseqüències d'una mala reparació anterior o d’una incorrecta preentrega.
5 . El cost de les peces i de la mà d'obra resultant de les avaries d'òrgans o peces o de peces no citats en la pòlissa o recollida dintre les seves exclusions.
6 . Les avaries reparades sense coneixement previ d’Assegur i sense una autorització per escrit.
7 . Mà d'obra corresponent a operacions de manteniment periòdic, (ajustaments de qualsevol tipus, alineació i equilibratge de rodes, neteges, etc.)
8 . Qualsevol avaria quan el comptaquilòmetres hagi estat intervingut, alterat o desconnectat.
9 . Avaries com ara folgances, desajustaments i alteracions mecàniques, que no produeixin trencaments de peces o òrgans garantits i siguin conseqüència de la pròpia antiguitat i l’ús del vehicle, així
com avaries de peces i/o parts garantides produïdes per trencament o desgast de peces no garantides.
10 . Manteniment i desgastos normals.
11 .Qualsevol pèrdua o dany que tingui lloc de resultes totalment o parcialment de qualsevol tipus d’accident, ús indegut o qualsevol acte o omissió voluntari, il·legal o negligent.
12 . Les avaries que siguin conseqüència de continuar circulant quan els indicadors de pressió, oli o temperatura d’aigua indiquin fallades en el funcionament dels sistemes.
13 . Qualsevol pèrdua o dany de peces assegurades que resulti de l’alteració o de la modificació de l'especificació del fabricant.
14 . Avaries causades per trencament o desgast de juntes, retenidors i/o pèrdues d'oli de qualsevol naturalesa i les seves possibles conseqüències.
15 . Riscos de guerra, contaminació nuclear i ona sònica.
16 .Qualsevol responsabilitat civil per mort, lesió corporal o dany a altra propietat o pèrdua conseqüencial de qualsevol naturalesa que sorgeixi directament o indirectament sota aquesta pòlissa.
17 . Qualsevol pèrdua o responsabilitat reclamable sota qualsevol altra assegurança o garantia existent.
18 . Els sinistres en què es demostri una falsa declaració, omissió o ocultació de dades relatives a avaries reclamades.
19 . Els riscos de naturalesa extraordinària i/o catastròfica indemnitzables pel Consorci de compensació d'assegurances.
20 . Vehicles destinats al lloguer o altres finalitats lucratives (per exemple, taxis) o vehicles usats en qualsevol classe de competició, ral·li o carreres de qualsevol classe.
21 . Qualsevol pèrdua resultant d'una fallada de qualsevol sistema informàtic al canvi de data de l'any 2000 (clàusula EDRC (A) - NMA 2800)
22 . Qualsevol reparació que incrementi el valor del vehicle per sobre del valor de venda.

Pla de Manteniment: Per mantenir en vigor la cobertura de cada pòlissa és imprescindible complir el pla de manteniment establert en aquest document. Amb això, el vehicle assegurat tindrà una
major durada i un millor funcionament.
Per a vehicles menors de 2 anys d'antiguitat en el moment de la compra:
Operacions de manteniment establertes pel fabricant quan corresponguin per antiguitat o quilometratge.
Per a Vehicles d'Ocasió amb més de 2 anys d'antiguitat:
Manteniments cada 10.000 o cada 6 mesos.
Requisits mínims d'una operació de manteniment:
– Canvi d'oli, canvi de filtre d'oli (si ho necessita), revisió de: nivell de l'oli del canvi, nivell de l’oli del diferencial, nivell de líquid refrigerant, nivell líquid de frens, estat de les pastilles de fre, neteja del
filtre d'aire.

Actuacions en cas d'avaria: En territori andorrà: El client haurà de dur el vehicle al taller del venedor. Aquest, al seu torn, trucarà al telèfon 876 555 d Unió i Aliança de Previsió, SA per informar
de l'abast de l'avaria. Si no ha estat possible dur el vehicle al taller, el client podrà trucar al mateix número on s'indicarà el procediment a seguir.
A la resta d’Europa: el client haurà de dur el vehicle a un concessionari oficial i/o pot trucar al telèfon 902 421 124 de GARANCAR (administrador de garanties) on se li indicarà el procediment a seguir.
Recordeu de no procedir a reparar el vehicle sense notificar abans l'avaria. L'assegurador no està obligat a reemborsar el cost d'una reparació que pugui estar coberta per la pòlissa sense la seva
prèvia i expressa autorització.
Les despeses de desmuntatge per a confeccionar un pressupost no estan inclosos si l'avaria no està coberta per la garantia. L'autorització per desmuntar les peces del vehicle per ser examinat
correspon al titular de la garantia.

Protecció de dades: Les persones interessades resten informades i donen el seu consentiment, d’acord amb allò que disposa la llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de
dades personals, sobre les dades facilitades per a la seva incorporació i per al seu tractament en els fitxers, automatitzats o no, de dades de caràcter personal de què és responsable Unió i Aliança de
Previsió, SA i Assegur, SA
Si les persones interessades no consenten la inclusió ni el tractament de les seves dades en aquests fitxers, automatitzats o no, el contracte d’assegurança no podrà portar-se a efecte.
Tanmateix, les persones interessades autoritzen la conservació, la comunicació o cessió de les seves dades personals a altres entitats quina intervenció sigui necessària o convenient en la realització
d’operacions connexes o necessàries a la pròpia finalitat i objecte del contracte.
Les persones interessades autoritzen de forma expressa a que les dades puguin ser conservades i utilitzades per Unió i Aliança de Previsió, SA. i Assegur,SA., així com les seves respectives filials i/o
participades, per tal d’informar-li, tant per comunicació postal com electrònica, sobre les oportunitats de contractació d’altres assegurances i serveis que puguin ser del seu interès.
Els interessats podran exercitar els seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió de dades personals tal i com indica la normativa vigent sobre protecció de dades. Aquests drets podran exercirse gratuïtament mitjançant comunicació escrita dirigida a Assegur Grup Assegurador amb domicili al carrer Pau Casals, núm.10, 2a planta, Andorra la Vella.

