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

AssegurGarantia Q3
Certificat

nº Pòlissa/Proposta:_________________________

TITULAR
Nom: ___________________________________________________________________________________
Cognoms: __________________________________________ Núm. de registre: ______________________
Domicili: ___________________________________________ Població: ____________________________
Parròquia: __________________________________________ Tel: ________________________________

VEHICLE
Marca: ______________________ Model:________________________ Cm3 de Motor: _________________
Matrícula: ___________________ Valor venda: ___________ €
Km actuals: __________________ Anys d'antiguitat: ________ Núm. de bastidor: _____________________

PÒLISSA D'ASSEGURANCES ASSEGURGARANTIA:

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, encara tingui en vigor la garantia inicial del vehicle nou (del fabricant).
Durada de la pòlissa: Aquesta pòlissa entrarà en vigor el dia següent a la “Data final de la garantia del vehicle nou”. El seu inici
s'expressa com “Data d'inici d'aquesta pòlissa”; la seva vigència és segons el nombre de mesos marcat en “Durada de la Pòlissa”, i el
seu final s’especifica com “Data final d'aquesta pòlissa”.

____ / ___ / ___

Data 1ª Matriculació:

Data d'inici d'aquesta pòlissa:

____ /____ / ___

Data d’entrega del vehicle:

____ / ___ / ___

Data final d'aquesta pòlissa:

_____

Data última ITV:

______ /

Durada de la Pòlissa:

________ mesos

___ / ___

Data final de la Garantia del vehicle nou

/____ / ___

_____ / _____ / _____

Classe de Vehicle: E____ N____ R___
Cobertura econòmica d'aquesta pòlissa: Sense límit per avaria. El valor total acumulat d'avaries en el transcurs de la pòlissa és el
valor de venda del vehicle, dalt indicat.
Nota Important: Veure les condicions, exclusions, pla de manteniment i òrgans coberts en el dors. En el supòsit que una avaria no fos
coberta per aquesta pòlissa i encara estigui vigent la garantia legal per compra-venda, el comprador deurà dirigir-se al venedor del
vehicle.
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

Sol·licito i accepto les condicions de la Pòlissa

Assegurador

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 a 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 en 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 ha d’arribar 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 cobrament de la prima. L'assegurador té un termini de 28 dies
per a denegar la present Pòlissa/proposada. 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:
Aquesta pòlissa es fa càrrec de la reparació o substitució, inclosa mà d'obra i impostos, DE LES PECES MECÀNIQUES O ELÈCTRIQUES QUE ES CONSIDERI
OPORTÚ PER AL BON FUNCIONAMENT DEL VEHICLE OBJECTE D'AQUESTA GARANTIA. Així mateix s'inclouen els materials utilitzats en el curs d'aquestes
intervencions.
Excepte les peces indicades a continuació:
- Xapa i pintura, panys, habitacle (seients, entapissats, etc.),carrosseria en general, dipòsit de gasolina
- Llunes, fars i cristalls de qualsevol tipus.
- Rodes, pneumàtics, bateries i sistemes d'escapament.
- La substitució, reparació o reglatge de peces o òrgans ocasionats pel desgast, a causa del ús normal del vehicle, que normalment formen part del pla de manteniment
establert pel fabricant com:
1. Corretges, amortidors, pastilles, sabates de fre, controls, reglatges, coixins de seguretat, disc d'embragament, bugies d'encès, escalfadors, cartutxos de
filtre d'aire, d'oli o carburant, escombretes, neteja parabrises, omplert de circuit d'aire condicionat, lubrificants, afegits de lubrificants, altres additius,
anticongelants i altres líquids.
2 . Els catalitzadors (coberts fins els 80.000 qms. recorreguts pel vehicle)
3 . Qualsevol peça o accessori no muntat d'origen o experimentals.
4 . Alarmes, radiocassets, CDS , Aparells de comunicació mòbils, GPS o semblants, etc.
5 . Les reparacions a conseqüència de negligència o manipulació indeguda (sobrecàrrega, competició etc.) o incompliment d'instruccions d'utilització i
manteniment del vehicle.
Exclusions de la pòlissa:
1 . Avaria mecànica quan el defecte era evident durant la garantia del fabricant, independentment del moment que es produeixi l'avaria.
2 . Aquelles peces que es canvien en el moment de la reparació sense que hagin fallat, 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 recomanat pel fabricant, a partir de la venda del vehicle per l'expositor
adherit.
4 . Les conseqüències d'una mala reparació anterior o una incorrecta pre-entrega.
5 . El cost de les peces i mà d'obra resultant de les avaries d'òrgans o peces no citades en la pòlissa, o recollida dintre de les seves exclusions.
6 . Les avaries reparades fora de la xarxa d'establiments adherits sense coneixement de l'expositor que va vendre el vehicle i avaries conseqüents a les mateixes.
7 . Mà d'obra corresponent a operacions de manteniment periòdic, (Ajustaments de qualsevol tipus, alineació i equilibrat de rodes, neteges, etc.).
8 . Qualsevol avaria quan el comptaquilòmetres hagi estat intervingut, alterat o desconnectat.
9 . Avaries tals com folgances, desajustaments i alteracions mecàniques, que no produeixin trencaments de peces o òrgans garantits i siguin conseqüència de la pròpia
antiguitat i 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 ocorri degut total o parcialment a qualsevol tipus d'accident, ús indegut o qualsevol acte o omissió voluntari, il·legal o negligent.
12 . Les avaries que siguin conseqüència de seguir circulant quan els indicadors de pressió, oli o temperatura d'aigua indiquin fallades en el funcionament dels sistemes.
13 . Qualsevol perduda o dany de peces assegurades que resulti de l'alteració o modificació de l'especificació del fabricant.
14 . Avaries causades per trencament o desgast de juntes, retens 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 directa o indirectament
sota aquesta pòlissa.
17 . Qualsevol pèrdua o responsabilitat reclamable sota qualsevol altre assegurança o garantia existent.
18 . Els sinistres en els quals es demostrin una falsa declaració, omissió o ocultació de dades relatives a avaries reclamades.
19 . Vehicles destinats al lloguer o altres fins lucratius (Per exemple, taxis) o vehicles usats en qualsevol classe de competició: ral·lis o carreres de qualsevol classe.
20 . 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 pel fabricant.
Actuacions en cas d'Avaria: En el territori d'Andorra: 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 a 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.
En el territori d'Espanya: el client haurà de trucar al 902 421 124 de PROTECNIC (administrador de garanties) on li indicaran el taller reparador on ha de portar el vehicle
En 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.
Recordar que no procedeixi a reparar el vehicle sense abans de notificar 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 a desmuntar les peces del
vehicle per a ser examinat corresponen 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 exercir-se gratuïtament mitjançant comunicació escrita dirigida a Assegur Grup Assegurador amb
domicili al carrer Pau Casals, núm.10, 2a planta, Andorra la Vella.

